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p i s a !:• z o w i c li i ej.

Napisa

Dr. Wadysaw Kosiski.

Pisarzowice le na zachodnim kracu Galicyi, w powiecie

bialskim, na mil od miasta Biay; licz okoo 1800 mieszkaców.

Oprócz waciwoci mowy i wyrazów uywanycli w samycli Pisarzo-

wicaci, przytaczam wiele wyrazów uywanych w innych olcolicach

wielkiego Itsiestwa Owicimskiego ; tu nale ; Bulowice, Brzeszcze pod

Owicimiem, Czaniec okoo Kt, Dakowice, Gbowice , Janowice,

Kty, Kozy, Mouowice w pobliu Owicimia, Polanka wielka tame.
Gwar tych okolic zajmowa si dotd, o ile mi wiadomo, jedy-

nie Ambroy Grabowski o tyle, e w Bibliotece warszawskiej
z r. 1849 t. III. str. 174 i n. ogosi „prowincyonalizmy, powiatow-

szczyzny, sposoby mówienia ksistwa Owicimskiego i Zatorskiego",

nie podajc wszake bliej miejscowoci, gdzie takowe sysza. Wyrazy
przytoczone w tym zbiorku podaje wszake Grabowski w szacie jzyka
literackiego piszc n. p. gizdak, koacz, pieczarki i t. d. zam. gizdak,

koudc, piecrki. Przy tych wyrazach, które w umieszczonym niej so-

wniczku mam wspólnie z Grabowskim, powouj si na niego ; innych

sów z jego zbioru nie powtarzam.

Z gosowni.

I. Samogoski.

a) Samogoski otwarte.

§.1. 1. r? brzmi w gwarze pis. jak w joz. ogól.: oprócz tego
sycha a otwarte w nastpujcych wypadkacli

:

Sprawond. komis, jzyk. T. IV,
]^



a pis. odp. 0^, pol. fi w wyrazach obcych : arbata, adnkova,

lauientar (elementarz; pod wpyw, ctyra. ludowej), prosacyja; tudzie

w wyrazach : kraswo og. kreslo, r-za, og. re ale sts. rBzati. W wyr.

la(ux odp. a og. pol. a ale pierwot. c (lehnzug).

2. a = og. o: v kawamajki tacuje zam. koomyjki ta.

3. a = og. i: regamauckd sawuputo (^ regimencka).

4. a = og. , stsl. *: kady, stsl. k*da, og. kdy.

5. Przed a wymawiaj niekiedy na pocztku wyrazów h n. p.

hangrys, hadukat i t. d. zob. h.

§• 2. 1. Odmiennie od jz. og. pol. sycha w gw. pis. e zam.

og. pol. a w wyrazach: trefi (trafi), jak te mówi w Wadowicach
i okolicy; heret; djebiiw, djebli, djeblica; 'eleny, og. p. elazny,

ale sts. zelezbnt, czes. elezny, tudzie niekiedy w trybie rozkazuj-

cym w sowach zakoczonych w jz. og. w imperat. na aj: dej (zwy-

kle), yitej, spfedej, vowej obok czstszego : vitdj, spfedaj, vowaj i t. d.

2. c odpow. og. i lub y: bregidka, derygova, regemencki obok
regamencki (zob. wyej a, 3.), lelija, naccko (naczynie), tela (tyle),

mergust.

3. Zachowao si pierwotne c, odpow. og. pol. o w wyrazach: ve-

sna (sts. vesna), jedwovy ki^acek (sts. jeloY^J, peron (sts. perunt),

pf-yyeze (sts. vezft); petr, petrek.

4. e = og. pol. e: tez (te).

5. e = og. o: dezelova (a. desolo), kole (okoo), mentel

(motyl).

6. e obok o sycha w wyrazie frelka i frolka (panna).

7. e = og. p. M : powede.

8. Dodaj e:

a) na kocu wyrazów: zae, ize (jak w staropol.) dzi : za, i.

Pj w rodku: tfepot, og. pol. trzpiot, chocia w tym wyrazie e

jest pierwotne (sts. trepetati).

Y^ midzy dwoma spóg. w ostatniej zgosce dla eufonii: woter,

dare obok dary (otr, dar), tare obok tary, tudzie w wyrazie

hasynteronek niem. assentirimg.

9. e opuszczaj w wyrazach: zacka, docka, eabryl (Gabryel),

kajtan (Kajetan), matus (Mateusz).

10. e mikczy poprzedzajc spógosk: bestvina, bestwina, (na-

zwa wsi), mark'ev (marchew), elazo, eeny.

§. 3. 1. i opuszczaj: herumin (Hieronim), kandi obok kajin-

di (gdzieindziej^, kamzelka.

2. i wtrcaj: hai, w gw. jurk. ha; ima obok ma (ciemno),

palice (palce); w dwócli ostatnich wyrazach odpowiada / staros. b:

iLma, palLcb.



:}. ^ — pierwotn. n: niiner (ingenieiir), pod wpywem cfymol.

lud. (nizina), kiby zam. I<'by ; ici pirwot, ie, istotnie; iim 'jlno)

zam, i obok jono; pódis zam. pójdes (id precz), kajindi (im)d(ij.

4. Pierwotne /' zacliowalo sic na pocztku wyrazów: icu 'zara.

jii) obok juci, staropol. ie; izona (zam. jizona, czes. jiina), og.

pol. juzyna,

5. i = ijj jj (w kocówkach) : moi koxance.

6. Og. pol. i przechodzi w aj, które odpow. pierwot. ei: laj-

fyr (litierz, niem. sclileifer)

.

7. i zam. a: vylimovice = Wilamowice.

§.4. 1. Przed o sycha czsto na pocztku wyrazów wargowe

brzmienie (u, u) n. p. „ocy, „oba, „orlopik, „obsu e, „ofe, „ontar,

,,otvorywa, „oskubace, „ogon, „obecawa, „o jau! „ojcoyicka, ^okwo-

cek, uObacy i t. d. Wszake wymowa w tym wzgldzie jest zmienn;i
;

ta sama osoba wymawia raz ^o, drugi raz czyste o nawet w tym

samym wyrazie.

2. o odp. pierwot. a: potek, potka obok: putek, putka (niem.

pathe, la. pater), polomka, Polanka (wie).

3. o = og. p. c: józof, cosa (czesa), Iowbasa, smontai, ^okomon.

4. o = pierw, y (i) : izona, juzyna (czes. jiina).

5. o = og. pol. u lub ó: boty (buty), góry (góry) (w Kozach),

gora, spóni e, pi^'ody (wprzód), norek (nurek), kokot (kogut), po-

zna, bawamont (baamut), „orlopik, hasynteronek (assentirung), ale

odwrotnie ku zam. ko.

6. Pierwotne o zachowao si w wyrazie : koycy, czesk. koyieti,

w gw. jurk. kavce; równie nie przechodzi owe stanwszy midzy
dwiema zmikczonymi spógoskami : zraoi.

7. O odpada : dopei' = dopiero.

§. 5. 1. ?t = og. pol. a: punevka (panewka), luvera zam. la-

vera (Alwernia) po przestawieniu gosek pocztkowych, putek, putka

obok potek, potka (zob. §. 4. 2.).

2. 11=^ i: lulija obok lelija.

3. 21=^ o: pumagajom, burcak w gw. jurk. brucAk, niem. brod-

sack; lierumin (Hieronim), liadukAt (adwokat) przez analogi z wyra-

zem dukat, ku (koj, I^umoroyice zam. Komoroyice (nazw. wsi), jakuz

(jako, jake^, lankur (a. angor), jyndur, kdcur.

4. it obok o wystpuje w wyrazach : putek, putka (Pis. Grab.)

i potek, potka (Kozy); totra i tutra w gw. jurk. dudra.

5. um i un przechodzi zwykle w om, on : lomp, lorapowa, obok

lumpova, spravonek, ponkt, gront.

6. u ginie: srovy (surowy).



7. i( przybiera niekieiy na pocztku wyrazów wargowe brzmie-

nie u: „ujek (wuj).

§. 6. 1. Pisarz, y odpow. og. pol. c:

a) w kocówce instrum. sing. n. p. za stowym, cysarskim go-
incym, ogonym.

hj w rodku wyrazów przed m i n: dynko (denko), hasyntero-

nek (assentirung) i hasyntyrka. psyuicka, vtyncas, v kesyi, na vo-

jynce, jedya, jedynasty, ryma (sts. rema), cymu (czemu), cyridwo,
darymbak (czes. daremiiik), ryrapoli, na bymbynku, ozyuiw e obok
„oz e (oeni si — Mono w.), cymbrova, po tymu (potem), je-

bym i yercku! narymiie (Gb.) i nareme (Pis.), u górali bieskid.

naremue, ale w czes. naramny sts. raratn^ i ramen-B.

c) w kocówce yr, og. pol. er: lajfyf, piklyi-, na „odyecyf.

dj w wyrazach: lyboda (lebioda), fortypijan, cyrvony, tyry,

syrvAtka lub cyrvatka, hangrys, cyvka, bez ty radotice, ajzyban,

ojzy-na! zam. ojze na!

ej nawet po mikkich spógoskach, gdziebymy raczej i oczeki-

wali, wymawiaj tutaj i/ zam. e n. p. : ankuyrka (akuszerka), hebyta
(Elbietaj, podvyl zam. i obok podfela (dopóki), byi pródku, dyv-
cyna, poyy (pove), mymec : tacoyali rymcy, jaze yma jcy, pt,-

kym, V yi, paye (pasienie).

f) y sycha wreszcie w wyrazach, które w now. polszcz, cz-
ciej przez e ni e si wymawiaj: bydny, baryj, nabaryj (bardziej),

kobyty, bydai-tvo, labydzi, mlycak, papyry, pfyyra, Yyyw, pyva-
jom, fyka, zygar, syroki.

2. y = : zacyna (zacza).

3. y ~a: lajsdrygan (landsdragon), jyndrys lub jdrys (Andrzej —
Janów).

4. y odp. og. pol. i:

a) w 1. os. I. mn. czasu tera. smucymy e, e puscymy.

h) w wyrazach luuych: kanalyja, jymbyr, jyndur, fyrcyk, „o-

ypka, vyliraovice (Wilamowice).

5. y zam. o sycha w wyrazie: myntel (motyl), obok mentel.

6. y wtrcaj: uscykn (uszczkn), dary (jfeok dare, tary
obok tdre (tar, tarnina); w dwóch ostatnich wyrazach y lub e za-

stpuje sts. "b: driu, trini.

h) Samogoski pochylone.

§. 7. d pochylone zblia si swem brzmieniem bardzo do o;

w rymie nie uwzgldnia si cakiem tej rónicy n. p.

:



pfeskakuje sroka

od kruka do knika.

d pochylone zjawia sio w tych samych wypadkach, co i w gw.

opól. las. brze; w szczególnoci za zapisuj nastpuj{],ce wypadki:

a .pochylone powstae:

§.8. 7. 5 przeduenia

1. a, o w d:

a) w yerbach ; xarka, obgada, lata, pali, gfWorzy i gavofy,

„obdcy, zabdcy, ara, opasa, vdla e, vraza c, skaka, kaza,

wata, pAln, drapnó, pacyi e, stapia, usarga, snaxra.

^) w nominach : latavec, ty dopalece, dopalony, uk^rauce; ugd-

dany, gaj, gina, pAlica.

2. e w «: iilzga, sadae, stranik.

3. pierwotne -Lr- przechodzi w dr: garnek, garnu, gdr (gar),

cjlrny, tiiry (tar), tirki, dare (dar). Podug analogii z tymi wyra-

zami take: vart, vartno (warto), marin.

4. pierwotne -u- stopniuje si w -dv-: trava, travica.

5. d cienione wystpuje w suffiksach: -ak, -ac, -acek, asek,

-dl, -aw (-a), -ar, -ar, -an, -at, -as.

-ak: babrak, bolak, ^uroak, eak, mak, po maku, caplak, cu

baki, cudak, umk, daryrabak, fifrak, furyjak, grabak, grajcak, gib-

cak, grubijak, xrobak, hixrak, xarlak, jedzak, kolak, woscak, wydz-

bak, mamrak albo mimrak, mrygodak, mazak, mlyoak, polak, pcak,

paak, próak, paprak, sobcak (nazwa rod.), septak, swapak, nupak,

svak, spotak, spotlak, liptak, tfyak, turak, ujmak, vojacy, zytuak,

zurdk, zytlak.

-dc: cyka, furtac, kijdwac, pyzglac, pyskac, rogdc, scyrbac, va-

kac, — ale golc (a otwarte).

-dceh: kracek, eleuacek, paacek.

-dsek: kulayasek, kubasek, ptasek.

-dl: gical, gora, kroxmai, kinal, moskal, „obyrtal, koral, grondal.

-dtv (-d) : cymbaw, djebaw, zakaw.
-dr: ctnar, cygar, katar.

-ar: gospodaf, kolar, konyisai'', lamentAf, myndr (mynara),

smtdr.
-dn: ajzyban, brean (pochodzcy ze wsi Brzezinek), furyjAn,

gawgan, kajtan (liajetan), katan, lacman_, monoyan (z Monowic po-

chod.), majeran, norriiijan, plevan.

-dt: kabat, hadukt, waryjt, vandty, dukat.

-ds kurds.

6. Przyimki na i za w zoeniu z tematami rzeczownikowymi

maj d pochylone: navóz, napartek, zapaska, zagwóvek, zaistka, zak-

aw, zaerka! zagon; w sowie: zavisi; w przj^sówku : naryme, na-

gle, gwatownie (czes. naramny, sts. ramtni, rament)
;
przyimek na

jako cecha superlativu ma równie « pochylone : nabaryj (najbardziej).



§. 9. //. d ])ocliiilone icsliutclc nastpstwa zgocie.

a) w ostatniej zgosce wyrazów zakoczonych na spógosk
dwiczn: rad, drab, scav, laz, var, darmozjad, pan, zakaw, gaf;
jednak gaz (nafta) ma a otwarte.

b) w particip. praet. act. II. na - (-w) w rod msk. : kazaw,
„oberaw, valaw, ukraw (ukraja).

c) w gen. plur. : vas, lat.

d) w 2 os. sing. i plur. iraperat. koczcej si w jz. og. pol.

na -aj, -ajcie: pytaj, gadaj, vyvijaje, sxovaje, staraje e, byvaj,

tuJzie w nazwach psów jak zagraj, zagadaj, które pierwotnie s ira-

perativami.

c) w zaimku ja i przyimku la (dla).

f) w tematach przed suffiksarai: -lm, bka, Bk wskutek znikni-
cia T), b:

hn: aden.
-bka: kijanka, mazahlnka (spódnica do codziennego uytku), davka,

syrvatka, rogalka, yercadko.
-B ( ek): edfadek, kavawek, kavawecek.

gj przed j w kocówce: maj, mazgaj, mikovaj, ale „ozgraj (roz-

rywka) ma a otwarte.

§. 10. UL ze cignicia.

a) w infinitivach : „ozla, zaaó (zaaty), gra, la (lane), ukra
(ukraja) i w wyrazie znadli zam. znnjidli (jak w gw. opól. znaleli).

h) w kocówkach osobowych czasu tera. sów nalecych do
ki. IV. (Maecki *), z wyjtkiem 3 os. 1. mn. : kiva, miga, pytas,

mas, mali (prdzej, powstae z ma-li), vyvija, jada i t. d.

c) w subst. femininach zakoczonych pierwotnie na ija: rdza,
puta, luvera (Alvera). Na podstawie analogii z powyszymi wyra-
zami maj równie d róa (kwiat i imi) tudzie wyrazy a. pocho-
dzenia na -ia, -io: bestyja, beserdyja, beslija (przeklestwa), aduka-
cyja, furyja, fuzyja, gitalija, kanayja, kordj^ja, lulija, plevaija, pro-

sacyjd, racyja , salaryja, vilija, — a wskutek podobiestwa zako-
czenia take: skrajcyjas: kca (kiesze) ma jednak a otwarte.

d) w nom. sing, adject. fem. deklinacyi cignitej n. p. kfyva,
pa, piekelna, stara (= ona), regamenckii sawaputa, nadann, godzina,

xwodna (roz. si choroba = febra).

Podug tej analogii maj równie d wszelkie wj-razy uywane
przymiotnikowo, a wic partie, praet. pass. liczebniki i zaimki n. p.

zgnita, ujt. bestyja, yyscekana, juxo zabecana,; psa nogo, pa maci,

") Gramat. hist. porówn. t. I s. 313.



zatfi (zasiana), ch'nn:ist;l, ziUlnd, któni i t. cl. Otwarte a maj je-

dnak: moja, twoja, SYoja, nasa, vasa, ta.

§. 11. Oprócz tego zjawia si jeszcze d pochylone w nastpu-

jcych przewanie przyswojonych wyrazach: cdpka, asko, djabli, dja-

belski, jascycko, jAn, janek, jadam, kacór, kaftanek, kajlas, klastór,

„obl.dra, .parova, v;l;^ova c, sn, scypta; te dwa ostatnie wyrazy

maj w gw. jurk. a otwarte: sn, scypta
5

prysew „odyecora (po

poudniu).

c) Samogoski nosowe.

§. 12. 1. Ogóhiie pol. f| wymawiaj tutaj jak om w 3 os. I.

mn. cz. ter.: som (s), popasom, pyvajom, oddyxajom, gaom, musom^

„a pod mojom klacom — podkóvki kowacom."

2. sycha tutaj zam. og. pol. w wyrazach: zby, kapa (^k-

pa; w Janowicach: ka"'pa), ve, pod dbem, prdzy, deyu, ii-

nwy te casy, beka (bcka, bij, Monow. Kaniów.

3. , odpow. og. pol. c przed m lub n: smntdi"-, psicka, pa-

nka, pod kouim.
4. , zam. og. pol. o sycha w wyrazie: tporysko.

5. og. p. «: zn = zuaji, znale.
6. odp. og. pol. w: porcyc (poruczy): porcono p. bogu

(Gbow.).
7. n a waciwie 9W sycha zam. un\ trnki, perski bdxoru,

hncfot, knda (Kunegunda), grejez mi vsyk'e tyry strny.

8. ,n zam. om sycha w wyrazie pnkn zam. pomkn.

§. 13. Ogólnie pol. g odpow. w tej gwarze:

1. a: kady, ka, kaz, kasik, krakow; kaj, jurkow. k (strs.

kAtda).

2. a™: ka'"pa (kpa). Janowice.

3. a^ : ka^dy, va°drova, ba"de (bd).
4. (w Monowicach)

:

a) w accus. sing. subst. fem. temat, na -a i -j'«: macox (ma-

coch), sox, eker, kulavy na nog; zam. mówi om.
h) w wyrazach lunych : zby, kapa, zi e i zyni e. i t. d.

jak w §. 12, 2.

c) w 1. os. 1. poj. cz. ter. zam. pierwotn. o (e) + m'B: vezn
(wezm), po;ad (pojad), e vróc, zapwac, edn, pójd, „j, do

lasu nie pojad — dieva rbdw e bd", bd e ziw, oz e,
lii mog, odjd (odejd), „e kc (chc) devki z masta — zaxovdj

me boe — vol x[eba prosi —^ ede pry kldstoi'e." (Monowice).

5. e: a) w accusat. sing. subst. femiu. z tern. na -a, -ja, tu-

dzie wszelkich wyrazów przyuiiotnych : sable (szabl), xusteczke (chu-
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steczk), „na moje cdpecke, na paskude robi, v te stron, na ime,
pefyne, co mile ujadom... (zob. wyej 4. a.)

b) w konjugacyi w 1. os. I. p. czas. teraz, i przyszl. byde i be-

de, edne, wyKrce, daruje, vróce e, vysuje, uekze e uese, strele

bicem, pode i t. d. (zob. wyej 4. c.)

c) zam. sts. A w accusat. siug. zaimk. e, e zam. strs. *:

bede, bedes, bede i t. d. obok: byde, bydes, byde; zam. starost.

•k: edne, ediies i t. d.

6. o: ozko niekiedy zam. ciko.
7. y: yyncyl (wicej), nayyucj', pyknd, byde, bydes... obok

bede, bedes... tudzie w partie, praet. act. II. przed kocówem (v)

lub zastpujcem je n: minywy, yyginywa, utonywa, vyi, pfyjyna.

8. i: yink, vince, (wiek, wicze, strsK ZYObni , strepitus).

9. Nadto sycha w tej gwarze § zam. og. pol. e: liidza (mie-

dza) Pol. cetnAr. Pis.; a: mawgofta (Magorzata^, vymajcy (wyma-
jaczy).

II. Spógoski.

a) Gardowe.

§. 14. h zam, t wystpuje w wyrazach: despcnik, varyjak: vy pru'

8iiki-varyjaki lie róbe nam vstydu (Monow. j; krina (trzcina) pod wpywem
analogii z wyrazami: zurak, babrak, furyjak, pijak, „kfiny* (chrzciny).

2. k = g: kokot lub kokut, kogut, cze^. kokot; lankur, a. angor,

3. k dodaj na kocu wyrazu: otok, oto.

4. k. zam. oc(cli) zjawia sie w wyrazach: kolera: ty kolero!

fluktoYa (niem. flucheri), marKev (marchew), uskn, liekze, tyrek,

piklyf, kfila, ik (ich), kce, keri, zakaw (zachcenie), rekt (niem.

recht), jancykrys; w wyrazie kobKik odpowiada pis. k czeskiemu li:

koblih.

5. k zastp, ogól. pol. m w kocówce 1. os. 1. poj. czasowników

tudzie spójników i innych wyrazów zoonych ze sowem posikowem
(jesm): jezdek, Yolawbyk, ^obsuwek e demi , ue jezdek ja; bobyk,

bok (bom), byk (bym), jabyk, zebyk, jescek, bok se dobre pojad i do-

brek e napiw; jak e aw e „oraw; portkamik j „odaw; try latak

yojoyAw — sablek e YyjmoYaw; jazek e i (jej) pfelk; pódes kak

(gdziem)i gadaw? dyk i pedaw, wszak ci powiedziaem i t. d.

§. 15. \. g opuszczaj: rejna (Regina), ruby (gruby).

2. g dodaj na pocztku wyrazu: gitalija.

3. g zastpuje og. pol. d: grabina; zam. pisarz, drapa mówi
górale bicsk. gr.pa, tylko w Rabce s3^szaem take drapa.

4. g = y'. gdova (take : bdoYa).



5. g = ^' yelganoc.

Q. g = og. pol. h : gaba (haba).

§. 16. 1. h sycha na pocztku wielu wyrazów od a lub e

si zaczynajcych: hanka, hebyta, hasynteronek, hangrys i angrys,

heret, hadukdt, hadukant i adukant (adwokat).

2. X, h ginie: arbata, s^OYa (schova).

3. X obok k wystpuje: braxta i brakta e, ryktova i ryxto-

va, kobux i kwobuk.

b) Podniebienne.

§.17. 1. j kad na pocztku wielu wyrazów zaczynajcych

si od a: jadam, jaow, jaze, jancykrys, jdrys (Andrzej — w Jano-

wicach), jangrys obok hangrys, jav — tudzie w niektórych wyrazach

zaczynajcych si od /; jymbyr, jyndur, jendyk; po przybraniu^" prze-

chodzi i w tych wyrazach w y lub e.

2. j wtrcaj: vsyjscy.

3. j odpow. og. pol. i: rejna zam. regina po opuszczeniu g.

4. j = b: treja (trzeba).

5. j odpów. pierwot. n: lajsdrygon zam. lansdrygon, które po-

wstao z landsdragoner, po opuszczeniu d.

6. Og. pol. j ginie w naj-^ ndycy, nagofy tudzie w sowach:
zn zam. znaj, pód, pódes, póde, przyd i t. d.

c) Jzykowe i podniebienno-zbowe.

§. 18. 1. r odpow. og. pol. f: grzel (grzdziel), verx og. p.

wierzch ale. sts. Yricht, czes. i sowac. vrch ; versowek (wierzcho-

ek) tudzie w imperat. ber, vyber (bierz); na odwrót og. pol. r prze-

chodzi w gw. pisarz, w f: doper (dopiero), kfystyna, kryska (Kry-
styna), bdxóf og. pol. bachor.

2. r dodaj: fortograf, mergust.

3. pierwotne r zostaje: margoa, margoka.

4. r przechodzi w wargowe brzmienie (u) w przyimku ro2 w zo-
eniu z czasownikami : uozkufy. uozbi, liozbece e, iiozld, uoze-

zry, liozdera e.

§. 19. 1. I ginie: hebyta (Elbieta), abo.

2. I odpow. og. pol. j: ryl (ryj, ryjak), yyncyl.

3. l = og. pol. i: hulan, lacux, lacusek, puca, kole (okoo).

Sprawozd. komis. jcz)k. T. IV, 2
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4. I wtrcaj: lalMk (laik), lankor (a. angor).

5. l = n: lumero, numero.

§. 20. 1. i wymawia si wargowo; brzmienie to oznaczamy

przez iv.

2. ? (w) ginie w wyrazach : jabusko, mrygodak (zam. mrzy-

glodak, czowiek nienajedzony), mynar, kobux obok kwobux (czesk.

klobouk).

3. tv () odpowiada pierwot. r: ruwa zam. rura: „v jedny ba-

rywce dva trnki, i ma tam copka aiii ruwki" (zagadka).

§. 21. 1. 5, se (przed mikk spógos. ) zastpuje w gwar.

pisarz, ogól. pol. przyimek s, ze, sts. s^b ale tylko w poczeniu z za-

imkiem osób. 113 os. tudzie z niektórymi sowami zaczynajcymi si
od r lub 1: s nami, se mue, srui, ldz (zaz), ale take svin.

2. s ginie: wuka (ukasz), vsyko (dzi: wszystko).

3. .s obok c: syrvatka lub cyrv,tka.

4. s przeciodzi w c: pacyi e zam. pasyi e, które powstao

z pastvi e, po wyrzuceniu t.

^- s odpow. og. pol. z: strkoYiny (Izrkowiny, zarczyny).

6. Og. pol. s brzmi jak : skuba.

§. 22. 1. 3 odpowiada og. pol. s w konjugacyi, gdy wskutek

odpadnicia (iv) stanie przed e: pazem (pasem), óze (niose)
i t. d. jak w gw. las. jurk.

2. z obok wystpuje w wyrazie : juzyna obok juyna.

3. Og. pol. s brzmi jak '. elazo, eleny, eleak.

§. 23. 1. zam. pirwotn. s sycha w wyrazaci obcych: pi-

gwo (niem. spiegel), pryca, brulacek (niem. brustlatz), repek (re-

spekt), tuderova, pas, pekulOva, lajsa (niem. spleisse), opiw e
jak stok ; nadto w wyrazach : rybinka, toparcy,

2. odpow. pirwotn. lub og. pol. :
a) w wyrazach obcych : rank (niem. schrank), imel, lajfyf,

ankuyrka (akuszerka), maerova, heret, nupa, nupak i snupdk,

lag.

h) przed 1: laxetnego rodu, dyla, tudzie w wyrazach: tucny
caw, k'eiia (kiesze), peoxa (pieszczocha), varny (czes. i sowac.

§varny), vandra (czes. vandriti, sowac. vandrkovat').

3. odpow. pierwot. w wyrazach obcych : andar (andarm),

jes pod kuraem (franc. courage).

4. = t: tyry.
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§, 24. 1. c odp. og. pol. : peoxa.
2. — og. pol. ^: Ysyko.
3. f wystpuje zam. og. pol. c bydartvo.

4. i. ginie w wyrazie zavdy strp. zawdy.
5. og. pol. i przechodzi w ds: skardzy.

6. wymawiaj powszechnie jak 2 tylko boel brzmi jak w jez.

ogól. polsk.

7. wymawiaj jak c: bic, bicysko, buce, cemu (czemu).

§. 25. wymawiaj czci Jak s czci jak ; w tym wzgl-
dzie niema adnej staej zasady; nawet jedna i ta sama osoba wy-

mawia ten sam wyraz raz w ten, drugi raz w inny sposób; zwykle

jednak mówi: kledzi, ldra, majxlovaó, noxra, potak, p ;tlak,

kuina, iirpet obok surpet, i t. d., tudzie odmiennie od ogól. pol.

jzyka skuba zam. skuba ; natomiast : sopa, posed i t. d.

§. 26. d opuszczaj w wyrazach: garwo, zvon, yink, vince
(dwik, dwicze), grzel (grzdziel), la, vele, lajsdrygon (pierwotnie:

landsdragoner po opuszczeniu d lansdragon, nastpnie: lajsdrygon),

bafyj, nabaryj (zam. bardziej, najbardziej
;
po opuszczeniu d r-\-z zlewa

si w r); posew, „jak i prysew, tak i pfysew — prysew ku me
gospoddf.**

§. 27. 1. t odpow, o^ól. d: tutra obok totra og. pol. dudra.

2. t — og. pol. n : costek, czosnek.

3. t wtrcaj: strkoyiny (zrkowiny).

4. zginie: pacvi e (pierwotnie: pastvi e, po opuszczeniu t:

pasyi e, poczem: pacvi e), brulacek (nem. brustlatz), hangrys,

jancykrys, repek, batysove (= batystove) xustki.

§. 28. 1. n zastpuje j: ude (ujdzie), klajnikanty (niemiec.

kleinigkeiten.)

2. n zastpuje og. pol. Z i ? w part. praet. act. II sów klasy

I grom. 5 i klasy II, podobnie jak w ^^fr. lasos. jurkow. i t. d.: pfy-

jna, vezn, vei, ,,eui bucka ei — juz e e elei." Podobnie

wystpuje n zam. w wyrazie „ontaf (otarz).

3. n = m ikstura (zam. mikstura, gorzaka).

4. n odpow. ogól. pol. iv: subraec ^^.szubrawiec) pod wpywem
etymol. ludowej ; zob. §. 41.

5. n dodaj:
a) na pocztku : nale (ale).

h) w rodku : vartno (warto), ankuyrka (akuszerka).
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6. n ginie: maHcka (malnicka), tdrkl, lacman (landsmann).

d) Wargowe.

§. 29. 1. h zastpuje og. pol. w w wyrazach; „otyba (wo-

tywa), klaByf albo klabikort (klawikord), bdowa obok gdowa; podo-

bnie w rymie:

davawa mu gfyby
zby e byw kfyvy.

2. b wtrcaj przez analogi: kombrat, kombrai.

§. 30. 1- jp zam. Je wystpuje w przeklestwie: sapramencki

drabe, sapr. bestyja obok sakramencki.

2. p ginie: kneflik (niem. knopfchen).

§. 31. 1. / odpowiada og. pol. x (eh): tfóf, fimery robi, mie
chimery, dsa si.

2. f=li: fto, ftóz jak w gw. zakopiaskiój.

3. /=?;: fasgi, wasg ale w czeszcz. fasunek, sfin (zwin).

§. 32. 1. V odp. og. pol. h: plevan, plevanija; vola-co, vola-

ka, stsl. volja, og. pol. byleco, bylegdzie.

2. V opuszczaj: objei, ^otyba, wotywa; w ostatnim wyrazie

przechodzi waciwie v w sabe wargowe brzmienie u.

3. V nie wystpuje, jak w j^. og. pol., w sowie xyi.

4. V dodaj na pocztku wyrazu : vonegdy czes. onehdy na pod-

stawie etymol. ludowej.

m odpow. og. pol. n : myiec, niemiec
;
polomka, Polanka ('wie).

m ginie na kocu: andar (andarm).

Metathesis.

§. 33. burcdk (zam. brucak, jak te ma gw. jurk., z niem.

brodsack), herumin (Hieronim^, kripopa zam. przykopa, luvera zam.

lavera powstae z Alwernia, iier zam. inynier, „okomon, pestre
(stsl. prstenb, czesk. prsten), prosacyja, porvóz (u górali biesk. ró-

wnie porvóz, porvÓ8wo), fgri (grzmi), v jedbavny spódnicy.
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Zbitki.

§.34. + = d : obrodz e (obró-e si),

d + = dz : idze, przydze, xodze (id-e, przyjd-e).

d+j = d: xodav (chod jaw, chod tutaj),

d + s = c : brucdk (brodsack), lacmdn zam. ladsmdn, które po-

wstao z landsman po opuszczeniu n.

r + s = f : ndpaftek.

r -f 8 = r : gaf (gar ; c odpada).

r + z = f : bafyj, nabafyj zam. bardziej (po opuszczeniu rodk. d).

t + s = c : vacek (watsack).

Zakoczeni© wyrazów.

§. 35. 1. Zbiegowi dwu Inb wicej spógosek na kocu wyra-

zów zapobiegaj:

a) przez wtrcenie samogoski: woter (otr), tdry (tar), ddre
albo dary (^dar).

h) przez opuszczenie spógoski ostatniej : jes(t), hangry8(t), dys(c),

andar(m), repek(t), jancykrys(t), my(l) ; regularnie opuszcza si

w infinit. tudzie na kocu imion, jeeli poprzedza mikka spógoska:

naly(), n(), vartno(), gaf(), oble(); tudzie l(iv) w particip.

praet. act. II, jeeli temat sowny koczy si na spógosk: pk(),
zapad(), zdex(), zezar(), pfelk(), pazem (pasem); \ piyseio, po-

sew, nasew odpada przedostatnia spógoska (^d).

2. Zbiegu spógosek unikaj równie w rodku wyrazów

juto opuszczajc jedne spógosk, jute tworzc zbitki n. p. bru-

lacek ^brustatz), batysowe (batystove) xustki, hebyta (Elbieta), lac-

man (landsmann) ndpaftek, bafyj, vacek i t. d. (ob. Zbitki §. 33.)

Z nauki o formach.

A. Z Deklinacyi rzeczowników.

§, 36. L. poj. gen. Imiona, których temat koczy si na mikk
spógosk, maj zwykle w gen. sing. e: dawes bue, do matue, do

kae, fecefe, „od evole.

Dativus: i ku kfyzu.

Yocat. : ty p, maci; obok: psa ma!
Locat. : v doma zam. doma, ale take do doma pod wpywem

analogii.

L. mn. nomin. dvyry, drzwi; pyzglAc, nom. plur. pyzglAki.

Genit. : jagodóv nazberam, dopero e vyddm.

Yocat.: xwopcycy, xwopcycy (zam. chopczyki) jescee e Ysyjscy.
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Tyde ma w gen. sing. tydnia ; nom. i accus. plur. tyde, gen.
pi. tydói.

Deklinacyja przymiotn. niecig.

§. 37. Gen. od maluka.
Dativ. V bo8U xodi (boso); po prónu (na próno).

Zaimek.

§. 38. Jak w gw, opól. las. jiirk. i t. d. se = sobe.

ten ma w nom. i acc. plur. ty: bez ty vadovice przez te W.
jak w staropol.

B. Z Zonjugacyi.

§. 39. Temat ed tworzy particip. praet. act. II. : sew, posew,

prysew, naswa (nadesza).

r-za (re) ma w 3 os. 1. mn, praes. rzaj ; xude koe mam,
ale pyke r-zajc.

ukra jest iofin. praes. zam. ukraja; ukraw part. praet. act. II.

zam. ukraja.

zn ma praeterit. znadli, znaleli,

zaa, part. praet. pass. znaty, zasiany.

Oprócz tego zasuguj na uwag nastpujce formy:
Infinit. : zacka, docka; uwoiiii, zapomi (w pieni).

Praes. : rcki zawomuje ; kula na nog.
Part. praet. act. II: kedym ja se do svej riiiwej xodzovaw —

tom ja. se mostecek vysekovaw; zarbov,w; boze ty (— bo-e-je ty

= bo ty) poYedaw.
Tematy sowne zakoczone na mikk spógosk tworz czsto

part. praet. act. II. jak koo Jordanowa na ów zam. na m: spravów,
xodów, narodów, proów, nosów, bów.

Particip. praet. pass.: pa yaro zgitd; vojna verbovana; dze-

Ycyna upwakana; ziizerani zam. zmizerov^ai zap. wyjtkowo w pie-

ni; euswuxany ma znaczenie czynne: (nieposuszny), podobnie: vy-

scekany = gadatliwy.

Partie, praes. act.:

„Myliyy popesa v te stron idcy,

nadesed devcyne na travuiku picy (= pic).
*A bezy on bezy, bezy bezajcy,

pyta se uwanóv, pyta pytajcy.

*Svia mark'ev skrobawa po kuxi xodzc3',

a vilk myso zarbovaw safarem bdcy.
*Czko kameuovi na drodze lezcy,

tak i i me zko erotkom bdcy.
Imperat. : ber go ! yyber se jednego, ue my (nie myU, pudis

do budy!
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JMorfoloorii.tm'

Etymologia.

§. 40. Nastpujce wyrazy zasuguj na uwag pod wzgldem
etymologicznym

:

a) rzeczowniki

:

suflF. -b : sabel.

sufiF. -a: pfezva.

suff. -dc: scyrbdc, gdc (przezw.).

suflP. -deka: obyrtacka.

suff. -acha: bojcka.

suff. -dk: gizdak, septdk, sobcAk, damak, umdk, turmdk, tu-

wdk, lamdak (przezw.).

suff. -dsek: kubdsek, kulayasek, kulavaskova.

suff. -ec : mrovec, piiK^c, iozbuxaec, dopaleec (przezw.),

ufearaiiec, „oskubauec, „oskliyec, vartogwovec (przezwisko).

suff. -ek: muzycek, gospodarycek, zagwóvek, „ogeek, kravecek

(zob. nazw. rod.), burek, vernek, wapek, krncek (nazwy psów).

suff'. -ecko, -ecka: ramonecko (rami), kd/owecka, drymotecka.

suff. -icka: gwoyicka, vodicka, kukricka, „ojcoyicka, kroticka,

eFicka;, jascycko, jaicek.

suff. -ica (yca) : vróbl'ica, djebUca, dwuzyca, pdlica.

suff. -ixa: saniixa, kopixa (nazwy krów).

suff. -ina: myrsina, zdexrina.

suff. -i: koi.
suff. -ia: rolia, zoia, gwovia.
suff'. -ica: kaica.

suff. -ik: pr^riik, kravcyk, kubik (nazwa rod.) lacuik.
suff. -ja: k'eua (kiesze), vsa (wesz).

suff. "hka : davka, odróbka, zuzka (Zuzanna).

suff. -hka: pi-eskocka.

suff. -oxa (w nazwach krów) : buroxa, bystroxa, \'inoxa, pdoxa,
cvartoxa, ptoxa (zob. dodatek).

suff. -ota : drymota.

suff. -o: dido, vygou (nazwy psów), wyso (nazw. konia).

suff. -mva: scekuwa (uazw. psaj.

suff. -ula (w nazwach krówj : sobula, rodula, vtorula, srokula,

ivula, rydzula, kvatula, kavula, gyazdula, eisula.

suff". -us: y0bervus, sergus (przezwiska).

suff. -u: kou, jantu, bartu.

suff. -nra: jaura, kaura.

Oprócz tych naley zauway : bfean (mieszkaniec wsi Brzezinki),

monoYun (pochodzcy ze wsi Monowice), vadoski zam. vadoYicki,
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Skrócone formy: zteridko zam. zwierciadeko, tfa obok tfeja

zam. treba, dis zam. yidis!

Zam. og. pol. obejry tworz formy sowne od pierwiastka -zr:

obery, spory i t. d.

Wyrazy obce przekrcaj rozmaicie, nieraz bardzo dziwacznie

n. p. zam. adwokat mówi: adukant, hadukat, hadukant; z. fotograf:

fortograf; z. jubileusz: lubeus, lubeju;zam. gimnastyka : gumlastyka

;

z. notaryusz czsto : myrtaneus i t. d.

h) przymiotniki

:

sufF. -avy: spotlayy, salavy.

suff. -asy: ivasy.

suff. -ecny: okropecny.

Miy tworzy superlat. jak w jz. starop. : ndjruilejsy (w pieni).

c) od tematu inak urabia si za pomoc suff. -sy zaimek : inaksy.

Analogia i t. zw. etymol. ludowa.

§. 41. Burcak (utworzone przez analogi z wyrazem burce),

bawamont, bawamoni (mci), jednoraw (jeden), kombrat, kombrai
(brat); lubeus i lubejus (lubi), lamentai^' (lament), iier (nizina), pod-

murae (pod, mur), subraec (ubranie); w obu ostatnich wyrazach od-

grywa nadto wan rol suff. -aec, wystpujcy tutaj midzy innymi

take w nazwach rodowych jak afraec; somad fsam, sed); vonegdy

przez dodanie przyimka v i rozdzielenie w ten sposób wyrazu na dwie

czci (one-gdy) starano si uczyni go wicej zrozumiaym (zob. sown.).

Ze Skadni.

§. 42. 1. Accusat. : mdm zwoty dukdt (w now. pol. zwykle du-

kata^; „a ekerka za sto zwotyx, toporysko za talar."

2. Biernik wewntrzny: bydo moja, bydo, jake e bydova!
3. Przymiotnik „stara" uywa si w znaczeniu rzeczownika: o-

na, podobnie „stary" = m.
4. Przysówkowe zwroty: do krty, kocem (koniecznie^ ; mali,

powstae z ma-li (jeeli ma; w gw. jurk. mdli) prdzej.

6. Przyimek powtarza si : na jutro na rano ; na vojn, na da~

lek marova mk ; do porodka, do rodka, w rodek.

Partykuy.

§. 43. 1. dy, dy: a ty xwope grubijaku — dy ty koe v zye
m.s; — o boe dy ja bez feryny! — cóz stois i medytujes, dy
j4 e tefyna!

2.'Ja: jd do lasu e pojad,
dfeva rbdw e bd,
bo ta edi leny v lee,

toby mi vw eker.
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A jes i ta v polu Tipka pykna, elond,

a jes i ta moja miwa bardzo strapoiii.

I3odatek.

/. Wyrazy i wykrzyhiilu uywane przy nawolywaniiij odp-
dzaniu i t. d. domowych zwierzt, mianowicie:

koni: vo! (naprzód, ruszajc z miejsca), hetta! (na prawo), i-

x'ij ! (na lewo), od elJe! (na prawo), e! e ! e ! (pi'zywoIujc ko-

nia), a ho! (chcc, aby stan).
krów: hoj ! hoj! drog! a ho! ho! (pdzc bydo), hya ! (gdy

si krowy bod), i ! i ! i ! elia! i! i! i ! (przywoujc), po ta-

bak! po tabak! prrr! prrr! (gdy si bydo gzi), ojze ! o na! (za-

clicajc, aby si pasy).

II. Przeziciska i przekletistiua uywane

a) w Pisarzowicach : bestyja sapramencka. baxoiu perouski, byi
próaku, bestyja ujta, xolero, xorobo, jnxo zabecana, kanal'ijd, ko-

lero francuska, lacuiku preklty, milijouski dopaleuce, .^obladro,

obervue, pa nogo, psa krev, pa varo zgnita, pa ma lub psa maci,

pd nogo, pa duso, pA skóro, pa zdexl'ino, pa xorobo, preklty

sergue, regamancka sawaputo, sapramencki drabe, smoku, smyku djd-

beski, sakramencki gide, ukarace, yilkowaku, zarazo pekeln;l, zde-

xlino; — bodej e vsyjscy djabri Yyiii, bodej e lag trafiw, bodej

e drobne vsy zjadwy, bodejze pk, bodej e perony potraskawy, bo-

dej e erna pozarwa, bodejze zdex, bodej pa krev eba e „obe-

raw, bodej e kolero erna po ierci e pryjyna; jebym i vercku,

jebym ci frak pa krev; eby e zapad, eby e p. kr. vekwa!
h) w Gbowicach : beserdyja, beskija, bestyna, cele; umak,

cudak, drab, draa, damak, desperak, gawgan, gizdak, hycel, hunc-

vot, kwak, kudwac, kowton, myrsina, wobuz, „opyrxaw, uOskubaec,
^okliyec, „oter, ^otr^ysko, pijus, potuwak, pa dusa, p. ko, p. yara,

p. vewna, ivara, selma, skotak, soviraw, turmak, tuwtlk, vartogwo-

yec^ vereda, vikowcik, zdraxa, gc, lamdak.

III. Nazwy rodowe.

Pisarzowice: a) nazwy waciwe: dudek, kubik, kubicek, maje-

ranoYski, marcyuski, mlycko, mwynarska, olejarcyk, paerbek, pu-

dewko, swapa.

h) nazwy przybrane: bedronka (dziadek jego mia na twarzy

chrost podobn do biedronki) ; xa (tak nazwano jednego wieniaka
mieszkajcego w pobliu Hacnowa; w gwarze hacnowskij xa=jan);
ddre (= dar ; od aty na paszczu podobnej ksztatem i kolorem do

Sprawozd. komis, jzyk, T. IV. 3
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darni) ; kravecek (wieniak maego wzrostu, którego ojciec by kraw-

cem); liosut (z dwóch czubicyci si chopów nazwano jednego Rade-

ckim, drugiego Kosutem); kubasek=jakubek (z powodu maego wzro-

stu) ; kulayaskora (ona kulawego ma czyli kulayaska) ; mikouaj

(tak byo ojcu na imi); pisarcyn jyndrys (= andrzej) syn pisarki, o-
ny pisarza); sobcak (syn sebastyjana) ; vojtek ze sopiny (mieszka,

gdzie dawniej byy szopy); aba (widziano go raz, jak wypdza aby,
których mu wiele naszo do kuni); zajc, rodzina: zajce.

IV. Nazwy zwierzt domowych.

a) krów i bfezula, buba (stara), buroxa, by8troxa, isula, cyrana,

gfazdula, kalina, kalemba (stara), kavula, kopixa, kropana, kvatula,

wyina, powa (bez rogów). pwovuxa, roana, rydzula, sarixa, ivula,

srokula, tyrola, vinoxa; oprócz tych nadaj jeszcze krowom nazwy od

dnia, w którym si „ulgy", jako to : edoxa, pdoxa (od poniedziaku),

vtorula, rodula, cvartoxa, ptoxa, sobula.

b) koni: isavy, guady, kary, katan, wyso, ivy, imel.

cj psów: berek, bry, burek, filek, fina, fryka, gibas, hektor,

xleburid, jak tobe, k'erek, korek, krucek, lamer, wapek, „obol, minka,

mufyn, ó6Vem, scekuwa, tatra, vernek, vygo, zagraj, zagdddj.



SO"W"isrxcz;EK: *).

aba, wykrzyk. ozn. podziwienie, nie-

dowierzanie.

abo, 1) albo; 2) ziemniaki (w jz.

ma. dzieci). Pis.

abu, buty (w jz. dzieci).

adukant, hadukant, adwokat, Pis.

adukova, edukowa.
ajzybdn, kolej elazna.

akuratny, zupenie taki, jak po-

trzeba.

amin, nazwa psa. Pis.

angrys, hangrys, agrest.

ankuyrka, akuszerka, Pis.

apf! gdzietam! nie! Pis.

arbata, herbata.

babrdk, ten co brzydko pisze,

bakor, tuste dziecko; przezwisko:

ty bakoru! Pis.

baxór, przezwisko maego dziecka,

Pis.

baja, gruby weniany surdut,

bawamoni, baamuci; zbawamon
i, zbaamuci,

bawamont, baamut, Pis.

bafyj, ndbafyj, bardzij, najbardziej

Pis.

bdova, gdowa, wdowa, Pis.

bebex, stara pierzyna; bebexy, tak-

e: wntrznoci. Pis.

berbe, przezw. maego dziecka: ty

berbeu! Pis.

bestvina, bestwina (wie).

bcka, bi po plecaci. Pis.

bizo, chop wielki a niezgrabny. Pis.

bobie, dobre (w jz. dzieci).

bobo, strach (dzie.).

boco, bocian.

bojclca, czowiek bojaiwy, tchórz.

bolAk, wyrzut na ciele, strup.

braxta lub brakta e, przycho-

dzi do siebie po chorobie, zdro-

wie, Pis.

braicy, gada na próno, Pis.

bredzi, mówi zelywie. Pis.

bi'ezula, nazwa krowy czarnj, ma-

jcej na grzbiecie biay pas.

bromblova, krzycze, haasi o co

bez przerwy. Pis. (zob. vaka,
vyrce.

brui, ostrzy ua brue : povdz ta

babui — ek ek'erke vybrui.

Gbow,
brulacek (niem. brustlatz), kami-

zelka. Kozy.

bubu, zimno (w jz. dzieci). Pis.

*) Wielu zapisków do niniejszego sowniczka dostarczyli ijmi pp. W-
DRZTK Bartomiej, Michalak Józef, Szafranibc Bartomiej i Nycz
FaANCiBzsK, za co im tutaj moje podzikowanie wynurzam.
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bncer, i»l;ika. ixij I tak woaj na konie, aby szy
buxa, je.

I

na lewo, Pis.

buxn 1) uderzy; ukra; b. se, ika, ciba, natok, Pis. Grab. Pol.

wypi kieliszek gorzaki. Pis. |ma take ima (czesk. tma; sts.

buwa, czowiek maego wzrostu aj tbinaj ciemno, zmierzch, Pis.

gruby, Pis. Imak: po maku, po ciemku. Grab.
burcdk (niera. brodsack), torba su-cnó se, przykrzy sobie; cwo mi
ca onierzowi do przechowa-i e, przykrzyo mi sie.

nia cileba. jcosa, czesa, Janowice,

burta, przewraca, psu, burzy pa.' pa! sposób przywoywania
(w gw. jurk. burda).

byde, bede, bd, okoo Biay.

byry! wykrzyknik, którym nawouj
owce.

bystroxa, nazwa krowy o czerwo-

nawej sierci z gow bia, Pis.'umak, czowiek gupi, Pis

bytu ! wykrzykn. za pomoc któ-jcucu, cukier (w jez. dzieci).

kur, Pis.

l! i ! wykrzyk. sucy do przy-

woywania krów, cielt lub kota,

Pis.

cubaki, gatunek jabek, Gb.

rego przywouj psa. Pis.

cacy (wyr. nieodmienny) albo: ca-

cany (przymiotu.), pikny (w jz.
dzie.), Pis.

caplak, zdrobn. caplacek, garnek o

szerokiem dnie.

tLsko (czesk. tesk), narzdzie do

wygarnywania wgli z pieca pie-

karskiego
;

(w gw. jurk. poa-
sek). Pis.

carnoxa, nazwa krowy czarnej.

asnoxa, spódnica (ale nie wierzcli-

cinia), Gb. Pis.

eak: 1) dziecko rozpieszczone;

2) czowiek starszy a dziecinny,

Pis.

cudak, dziwak.

cudzi, yycudzi, targa za wosy,
Grab. Gb.

cudzy, obcy : cudzy covek. Pis.

un 1) usi, Pis. 2) da komu
co bez wiedzy innych, Janowice.

vcek 1) may gwodzik z wielk
czapk, osobliwie gwodzik do po-

deszwy ; 2) czowiek maego wzro-

stu. Pis.

ver, kwadrans : dye cferi na dvu-

nastom, Gb.
vijze! tak woaj na konie, aby

szy na lewo, Pis. (^zob. ixij).

cycka, ssa.

cyco, dziecko rozpieszczone. Pis.

cygan, piec, Gb.
cygar, cygaro. Pis.cedkad, skdkolwiek, zdaleka, Kozy.

cejco, bardzo duo, zawiele, Pol. cyka, wahado u zegara, Pis,

cemu, czemu. cyrvdtka = syrvatka.

ceridwo, atrament, Pis. cyta na kzce, modli si, Pis.

eu ! ce ! sposób nawoywania koni.i (zob. móyi).

elicka, siekierka, Gbow. cyvka, kawaek trzciny wewntrz
ctnar, cetnar. pustej, sucej tkaczowi do na-

zko (niekiedy ozko) bardzo n. p.j wijnia przdzy, Pis.

zko pykny, bardzo p. Gbow.
ika lub zderka, potrawa z mki danom ino danom ! wykrzyknik uy-

rozgotowanfj z mlekiem kwanem wany w pieniach, Monowice.

lub sodkiem, Pis. dAreó albo ddryii, dar, Pis.
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(iHryml»;il<i i»r(')iiiak.

(I;lvka, podatek; Pis.

derbis, iirwisz, ajdak.

derygova, dowodzi, rzdzi.
djebaw, dyabe; djeblica, djablica:

porvaw djebilw djeblice — rozer-

ydw ji spódnice. Gb.
dju! djn! dju! wykrzyknik sucy

do przywoywania kur.

djudua ! djudua ! = dju.

dwuzyca, kobieta wysoka: „zavse

„o me radz monoske dwuzy-

ca", z przeksem w znaczeniu

:

dziewczta, kobiety, Monow.
do istamentu, zupenie, cakiem, Pis.

do kfty, zupenie.

do koron, cakiem, zupenie: dyy-
fy do koron otwarte, Pis.

do kupy, razem, w cao n. p. do-

da do kupy.

do porodka, w rodek: „a juz e
ndm epryjae do porodka pxa",

Pol.

do yykopu ee, prdko biec, Pis.

docka, doczeka.

dów, niegboka studzienka, której

wody zwykle dla byda, lecz

w braku lepszej studni i dla lu-

dzi uywaj, Pis.

dopalony, dokuczliwy, nieznony. Pis.

dopef, dopiero. Pis.

dosta IMe, dosta bicie, Gb.
di-ymotecka, zdrobn. od drymota.

dudra lub tutra, szpera w ksi-
kach), traci czas na jakiej nie-

potrzebnej robocie. Pis.

dulda, pi.

durny, gupi, Monow. czes. durny.

dusi co, trzyma co dugo bez

uytku.

dydn se, wypi, zwaszcza gorzaki'

dynko, czesk. dynko, przykrywka
drewniana (denko) : kot dynko
z garcka sruów, Gb.

dypcy, lecie prdko.
detova kogo, bardzo komu co

poleca> nakazywa n. p. zróbzel

to, to c detuj, Pis. w gwar.

jurk. zadeta kogo.

dido, nazwisko psa, Pis.

dubrys, ciekawy czowiek, szcze-

gólnie dziecko. Pis.

dyyfy, drzwi ; n. p. e stfylAj tak

dfyfami. Pis.

facka (czes. facka) twarz, w zwro-

cie : da fack, uderzy w twarz.

fafuwa, czowiek niewyranie mó-

wicy.
fasgi (czes. fasunek, may wóz li-

trowy), mae drabinki na wóz;

Pis. w gwarze jurk. wasg.

fasulec, kawaek drzewa sucy do

ubijania ziemi. Pis.

fazol, may cliopiec (artobl.) Pis.

fifra. mówi co pod nosem , nie-

wyranie, std

fifrak, ten co mówi niewyranie, Pis.

fimery robi (zam. x'imery r.), dsa
si, Gb.

finka, nazwa psa, Pis.

fldra 1) kobieta wóczca si po

nocach ; 2) kobieta, która ma su-

knie obszarpane.

fluktova i flukterowa (niem. flu-

chen), przeklina. Pis.

fort, dalej, precz.

fortograf, fotograf. Pis.

frelka lub frolka, panna, Pis.

frycove, poczesne, które musi spra-

wi ten, który po raz pierwszy

obejmuje jak sub lub urzd.

Powszech.

fto, ftóz, kto. Pis.

fucka, potrawa z grubj mki y-
tniej, zwana take prazuxami. Pis.

fuja, d.
fujava, zawierucha niena (podo-

bnie u górali bieskid. i u sów.),

Pis.

fuks, nazwa konia barwy ótawej. Pis.

fuwa, czowiek gupkowaty lub nie-

zgrabny.
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fura, jecha lekko a prdko, Pis. 'górko, gorco. Pis. czes, horko.

fiirtar, pfefnrta, trwoni: pfefurtaw gotek, czowiek, który wszystko
pidze, Pis. I robi bardzo powoli,

furtac, bk (do zabawy dla dzieci), 'grabak, czowiek niezgrabny, Pis.

cyga.

furtn, frun: pt,k furtnyw.

furyj^, zo.
furyjAn albo furyjdk, zonik,
fuzo, lubicy si gniewa,
fuzoi e, gniewa si, Pis.

u sza

grabina, drabina. Pis

grapa, góra wysoka, stroma, Pis.

grzel, grzdziel u puga.
gfmoi, bi; gfmotn, uderzy;

gfm. se, wypi kieliszek gorzaki.

Pis.

gron; groniem nazywaj góry (Kar-

paty), które widz w dali przed

sob; do grona, do gór; sowac.
griine, góry.

grondal, czowiek wysokiego wzro-

stu i silnej budowy ciaa. Pis.

gruba, 1) may stawek przy domu,

Gleb. Pol. 2) piwnica. Pis.

grubijdk, grubijanin, Monow.
grux, haas; e róbe takich

xóv, Pis.

grule (czes. grule), ziemniaki.

gyazdula, nazwa krowy, która

na czole znak biay.

gygla, echta; okol. Biay.

gru-

ma

gacek, nazwa psa z dugimi
mi. Pis.

gdina, mae gazki i licie z drzew,

mae krzaczki: kro\y moje kro

vy — e jadaje travy, jadaje
gdine — a trava na ime. Gb.

galoty, spodnie (sów. galoty),

gaba, haba, Pis.

gai-, gar.
gavofy albo gavofy 1) rozmawia

o gupstwach : stare baby gavof.
Pis. 2) pochlebia n. p. tak mu
gavofyw, ze mu ten pfed mer-
om cawy majtek zapisaw; okol.

Owie,
gaz, nafta, Gb. Pis.

gazda, gospodarz, podob
bieskid.

gazura, czowiek niezgrabny lub

gupkowaty, Pis.

gibas, wysoki chop. Pis. czesk. hy-

bas.

gibcak, tyle co gibas, Pis.

gicale, nogi.

gitalija, italij,.

gizd, czowiek nieporzdny n. p
gide! (waciwie znaczy gizd: zki, Gb,
nieporzdek, brzydota; czes. hyzd.) hangrys, agrest.

Grab.; std: gizdak, czowiek bez- hai, haikuj obok: haok, haokuj,
wstydny; gizdula, bezwstydnica, tam, Pis.

Pis. jxdrka, je prdko,
gwupi e, postpowa gupio. Pis.jsarldk, xarlga, czowiek chorowity

ha? co?

u górali habrek, bavat. Pis. Grab.

hadra, 1) stara szmata; 2) stara pan-

na, Pis.

hadukit (Bulow.), hadukant, adu-

kant, adwokat, Pis.

hajcer (z niem. heizer), ten co ce-

g pali, Pis.

xalava, kaua, Gb.
hamuk, hamowido przy wozie. Pis.

ty xamerde, plur. chrust, drobne ga-

golac, golarz, Pis.

góra, strych.

gorc, upa.

zwaszcza jeeli kaszle,

hasynteronek, pobór do wojska: sta-

va do hasynteronku, Pis.
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hasyutyrka = hasynteronek.

hav, liavok, tutaj.

lie — na! wykrzyknik uywany przy

hyba (czes. hybdm, poruszam) rzu-

ca; liyba e, eni si (?) Cza-

niec.

napdzaniu nierogacizny, Pis. hyc (uiem. hitze), sia ognia, gor-

hepa e, hepe mu e, odhepwo mu
e, odbija mu si, odbio mu si

(po jedzeniu). Pis.

herski (sowack. hersky: pikny)

dzielny, zuchowaty n. p. herski

xwopak, Gtbow.
hetta! wykrzyk. na konia, aby szed

w prawo.

hixra, mia si ustawicznie.

bixrak, ten co si ustawicznie mieje.

Pis.

xwodna, febra

hned, hneda (czes. hned), wkrótce

wnet, Pis.

ho — hoj ! woiaj wypdzajc by

do ze stajni lub wpdzajc je

nazad do stajni n. p. ho — hoj

!

kroyicki do pola! ho — hoj! kro

yicki do xleva! Pis.

xodik, cieka, Pis.

xodi po pytau, chodzi po e
braninie, Gb.

hojze — ino! hoje — dana! wy
krzyknik uywany w pieniach,

hok, kraj car.

holka (czes. i sów. holka), dziew-

czyna, panna, Pis. zob. frelka.

howdova na kogo, krzycze na ko

go, gromi kogo, Gb.
bonem (czes. honem lub hony), szyb

ko, Gb.
xrobik, robak,

huka e, ugania si za czem: by-

co ; hycova, pali bardzo, Pis.

hyki! (czes. Jiykm, woam z po-

dziwieniem), tak woaj na dziec-

ko, gdy chce bra jak gorc
rzecz, I^is.

hya! woaj na bodce si krowy

Pis.

hyzo, prdko.

inaksy, 1. mn. inaki, inny, inni.

ino, jeno, tylko.

ici, no ici, tak jest, Pis. czesk.

jiste.

ize, e: boze ty poyeddw, ize ja

e wadnd, Monow. „ocka sobe

yyera, ize jej najmilejsy mae-
rova mil, Pol.

izona (czes. jiina), podwieczorek,

Janowice.

ja (niem. ja), tak jest; take w Wa-
dowicach i okolicy powszechnie

uywane.
jad z vronami kas, mówi o tym,

który ma nos powalany, Gb.
jagoda, nazwa krowy popielatej bar-

wy, Pis.

jakla (niem. jackej kaftan kobie-

cy, zob. jupka, Pis.

jakóz, jake, Pis.

jamnik, mae, adne dzieci zowi
czsto jamnikami, Pis.

jancykrys, antychryst.
do moja, bydo, co e tela liukas?|jangrys obok hangrys, agrest.
jak me v doma nima, to me pojj^scycko, naczyko przez które prze-
V8i sukas. Gb.

j

chodzi laska u malniczki, a któ-

hukn, uderzy silnie. Pis. re suy do tego, aby si mie-
hulan, uan. Pis. i tana przy robieniu masa nie roz-

hupn (czes. hupam) skoczy. Pis. I pryskiwaa, Gbow.
hurda (czes. hnrtuja , haasz), 'jasny, niebieski, okol. Kt.
trz. Pis. ijav, tu.

hua! woaj spdzajc kury, Pis. jedzak, ten co duo je, Pis.
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jejku ! czciej : o jejku ! gwatu ! Kea, kiesze, Pis. podobnie koo
Gb. Wadowic, Makowa i t. d. po so-

jendyk, indyk, Pol. wack. keeua.
juxa, przezwisko; powsz. jljida, sypa, Pis. rozlewa, Grab.

jupka, krótki kaftanik kobiecy. kijanka, niewielka ale gruba de-

juyna, podwieczorek, Kty, Grab.

juzyua zob. izona i juyna, Gb.
Pol.

j'ymbyr, imbier, Pis.

j'yndór, indyk, Pis. zob. jendyk.

ka, gdzie; zoone: kaby, gdzieby;

kady, kaik, gdzie, gdzie ; kata,

gdzietam ; kajindi obok kandi,
gdzieindziej, Pis. obok Kt.

kacabaja i kacabajka, katanka, kaf-

tanik kobiecy wdziewany na su-

kni. Pis.

kabdt, (czes. kabat) surdut.

kdcór, kaczor.

kaftanek, kamizelka, l-^is.

kalina, nazwa krowy maci blado

czerwonej, Pis.

kawamajka, koomyjka: „v kawa-

majki (zam. koomyjki ta.) tau-

cuje, ino peca varuje", Pis

kampa, kpa, Janowice.

kandi obok kajindi, gdzieindziej,

Pis.

kandy, gdzie, Janowice.

kapa, zdycha. Pis.

kapa, kpa; Brzeszcze.

karkoska, plur. karkoski s to wo-

góle wszelkie suche gazki i

wielkie gazie, nietylko „tyczki

z gazi drzew szpilkowych do

grochu lub grodzenia potów",
jak mówi A. Grab.

karlus, chopiec may a zdrowy, Pis.

katdr, ryma, katar, Pis.

kayik, nazwa psa barwy kawowej,
Pis.

kavula, nazwa krowy czarnej.

keby, k'iby, eby; czes. keby.

jjela, ile.

szczuka z rczk, sura do

prania bielizny.

kikut, pozostaa cz ucitego palca.

kilof, take : nos orli (ironicz.), Pis.

kinal, nos wielki.

kiska, czowiek wysoki a cienki.

Pis., w Biay nazywaj kiska

kwane mleko; czes. kyka.
klabei', klabikord, fortepian. Pis.

klajuikanty, drobnostki (niem. klei-

nigkeiten).

kwapave usy, uszy wielkie, wisz-

ce: pekna panno, pekna, pekna

i urodna — usy mas kwapave,
do vii podobna, Pol.

kwobux Cczes. klobouk) kapelusz,

Monow. Grab.: kobuk.
kneflik (zam. knepflik, z niem kncipf-

chen), guzik. Pis.

koblik (czes. koblih, pczek, ci;ist-

ko), buka poduna z poledniej-

szej mki, Pis.

kobux = kwobux, Pis.

kokot (czes. kokot), kogut, Pis. Pol.

kolai' (czes. kolai-j koodziej.

kole (moraw. kole) okoo.

kolera, cholera.

k'owbasa, kiebasa. Pis.

kombrat i komrat, towarzysz.

kombrai lub komrai, y z kim

w prz3'jani.

kocem, koniecznie, pilno, Pis.

kodek (w Gbow, kojindek), ko-
decek, koudenecek, kodu, ko-
duicek, troch, troszeczk.

kouerova, aja.
konyisaf, komisarz.

kopyrta e, przewraca si.

kordyja, gorzaka, Pis.

korpaty, — ? — k. kwobux, Monow.
kolak, rzecz jaka lub czowiek nie



25

zgrabny
,

pokrzywiony , koluki

staya, pisa brzydko, Pis.

kotyga, czowiek ub wirz kulawe.

koycy (czes. kovieti, narzeka),

by chorobliwym i uskara sic,

narzeka cigle, Vh. w gw. jurk.

kayce.
kropana, nazwisko krowy majcej

po sobie biae i czarne plamy.

krupka, skrzyneczka, Gbow.
ki'aswo, stoek, krzeso, Fis.

kripopa (zam. przykopa), rów, prze-

kop. Pis.

ki'ypota, kaszel.

ku : zYou ku podueeu, na pod-

niesienie ; i ku ki^yzu = do krzy-

a, Pol.

kuklicka, buka, may boclienek clile-

ba. Pis.

ku, ko, Pis.

kuras, kogut. Pis.

kurdupel, przezwisko maego chopca.

kuin, nazwa psa kudatego, Pis.

kyatula, nazwa krowy, która ma
sier rónobarwn.

kyekn, uderzy.

kvka, stka, I^is.

la, dla.

labydi, narzeka.

lacman (niem. landsmann), mieszka

nie tej samej wsi.

lajsdrygon (niem. landsdragoner)m
czyzna wysoki a do niczego nie

zdatny, Pis.

lalik (zam. laik), braciszek zakon-

ny, Pis.

lamentaf, elementarz.

lacux, laucusek, acuch, Pis.

lankur, strapienie, Gb.
Idtayec, wir powietrzny lub wodny.
lato, tego roku.

lecy w zoeniu odpow. ogól. pol

-bd lub -kolyek n. p. lecyfto,

byle- kio, lecyco, cokolwiek, lecy

kady, gdziebd, IMs.podob w czes

lecco, lecikdo; po sowacku: le-

cio, lecijak, lecktu.

livy! livy! sposób przywoywania
gsi, Gleb.

lolo, kij (w jz. dzie.), l*is.

lubejus, Pol. lubeus, i'is. jubileusz!

luxt, przecig, powietrze, z niem. luft.

lula, koysa (do dzieci/; lulu! pij.

lulka, koyska. Pis.

lumero, nu mero.

lump, lomp, ajdak.

lumpova, lompova, wóczy si,y niemoralnie, Pis.

luYcra, Alwernia, Gb.
lyrek, czowiek, niezgrabny a przy-

tem leniwy. Pis.

wapa, wielka niezgrabna rka.
wata, bi.

wata, elegant, Pis.

wódka , opatka suca do zgarny-

wania ziemi z pugu przy oraniu,

Pis.

woi = wata.
woscak, przeszoroczniak , czesk.

ontak.
woski, przeszoroczny ; wouskiego

roku, przeszego roku.

wubek, Ij dudek, 2) przezwisko : ty

wubku

!

wuskn, uderzy, Pis.

wydzbak albo wydzbo, wysoki a

niezgrabny mczyzna. Pis.

wyka, pi.

wyse kyaty, puste, niepene kwiaty,

Monow.
wyina, nazwa krowy maci brunat-

nej z bia gow.

Ilia nogi jak podolski zodziej, ma
wielkie nogi; ma po tymu gwo-

ve, zdatny do tego, Gb. Pis.

ma, matka (w pieni), Pol.

macek, ten co duo je.

mdrala, czowiek przemdrzah'.

maj, bukiet z gazi jodowych,
ozdobiony kolorowym papierem
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i prz} wizauy (w maju) na wierz-

choku drzewa przy domu, w któ

vck.>y, nie o wiele wikszy, Pis.

czes. mocko.

rym jest „wadna devka", Gb. 'moskal, ten, co duo je. Pis.

m-k\\, prdzej; w gw. jurk. mali. omota e, (o koniach , i niespo-

maluty! maluty! albo mali! mali!, kojnie, nierówno, Gb.
tymi wyrazami przywouj nie-,motox, take natok. Pis.

móvi albo móyi na kzce, mo-
dli si: on móvi na kzce, on

si modli. Pis.

mroyec, gen. mrovca, plur. mrovce
(slowack. mravec-ce) mrówka, Pis.

mfygodak, czowiek, który duo
je a nie moe si naje, Pis.

rogacizn.

mamcura, kobieta dobrze okryta,

rónymi achmanami przyodziana

czyli „zamamcui"ona", Pis.

mamra, mrucze.
mamrak lub iimrdk, ten, który mó-

wi niewyranie. Pis.

maera, zwyczaj, usposobienie czo- mucka, caowa, Pis.

wieka. Pis. murdzu, nazwa krowy o sierci sza-

marcha, przezwisko, Pis. — Gra- rego koloru.

bowski: „wyraz obelywy, ko muzycek, zdrobn. od „muzyk": za-

stary (germanizm)", tymczasem
w staros. mria: cierwo, czes.

mrha, sowac. mrxa.

marek, gorzaka, Pis.

marJtew, marchew, por. ezes. mrkew
markotno mi, przykro mi, al mi.

markotny, rozalony.

malos 1) gatunek grzyba; 2) ten co

zawsze pacze; w gwar. jurk.

malak.
mazak lub mazgaj, ten, kto jest bar-

dzo skory do paczu, Pis. zob.

liptak.

mazalanka, spódnica, zob. obyrtacka,

Pis.

mdza, miedza, Pol.

mentel, motyl. Pis.

róigutem, prdko, Pol. zob. v luke.

uiimra, mówi niewyranie; std
mimrak lub mamrak (zob. wy.).
mi, czowiek tusty i duo jedzcy.

Pis.

mlostek , naczynie gliniane majce
u dou z boku may otwór, któ-

rdy mona mleko spuci, zo-

stawiajc mietank, Pis. Grab.

mlycdk, czowiek tusty, biaej cery.

Pis.

moc, duo.
mocki, duo, wiele: e tak mocki

grajze mi, mój muzycku, waduel
Gb.

mycka (niem. mlitze), czapka,

mymec, uiemiec.

myntel, motyl. Pis. zob. mentel.

myntopyr, niedoperz. Pis.

na barany v, e na baranax,

bra na plecy, nie na plecacli

(dziecko, czowieka). Pis.

na imostratne, na nic, na darmo

:

ta tvoja robota to vsytko na imo-

stratne. Pis.

na kaput vyj, na nic zej, zej
na bied, Pis.

na kryz debwa nic e zrobi, nic

zgoa nie zrobi, ic na kryz

debwa ikadecki e zrobi, Gb.
na „odvecyf, na popoudu, n. p.

obycaw pfyj na ^odvecyr; ale

pfysew uOdvecoro (popoudniu).

na u opak, odwrotnie.

na paske xodi, chodzi na ro-

bot do dworu; robi jak na pa-
sk'em, robi powoli.

na paskud robi, r. na zo, do-

kucza, Pis.

na pozdordu, na pogotowiu.

nady kogo, spotka kogo.
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najdiix, dziecko nielubne, Danko-

wice.

napra, nawali duo, pomiesza
jedno z drugiem ; take zgawui,
Pis.

ndrymiie, nagle. Gleb. ndremiie, Pis.

(czes. slow. naramny).

n, naly, znale, Pis.

naparova, zaoszczdzi.

epe 1) nie na rk, nie do sma-

ku, Gleb. 2) le, strach : juz by-

wo im epe, ju byo z nim

le; jak yidaw epe, dopyi' u-

yk, jak widzia, e le itd. Pis.

e to boe! niedopiero, tera bar-

dziej : on mu diw rade, a ue to

boe ty ! (a niedopiero ty !) Gleb.

ecku, czowiek, któremu si nie

chce pracowa. Pis.

e wdpe, nie prdko, Pol.

emrava, przezwisko, zwaszcza czo-

wieka gupkowatego. Pis. czesk.

nemrava, neobyczajny czowiek.

eskoro, póno, Pis.

etrvaó, nie dba o co, Pis.

euswuxany, nieposuszny.

ika, nigdzie, Gb. Pis.

ikstura (zam. mikstura), gorzaka,

Pis.

iier, inynier. Pis,

no ici, tak jest. Pis

norek (zam. nurek), czowiek lub

zwierz bardzo zmoczone, Pis

nyna, lee (do dziecij , nyny!

spa!

obapa e, obje si, Pis.

obcka e = obapa e. Pis.

obervus, obszarpanicc, wóczga, tyle

co obladra, tylko si zwykle uy-
wa o mczyznach.

obery, obejrzy si.

oblddra, czowiek (zwykle kobieta)

zaniedbany tak co do powierz-

chownoci jakote i moralnie, Pis

oblazwo go to „okropno! bardzo

si tem obrazi.

obol, czowiek otyy.

objei, obwiesi Gb.
obsceka kogo, obmówi, oczerni.

obtuxa e, poprzesta na czem,

obywa si czem, n. p. e to e
ta tm moe obtuxamy, e po-

tfeba kupova.

uObsu e 1) obsypa sic, otoczy

si n. p. dziemi.

obujek (czes. obuj, obój), konierz.

Pis.

obyrtacka, spódnica wierzchnia (co

innego asnoxa), suca do co-

dziennego uytku, Bnlow. Pis.

zob. mazalanka.

obyrta, w zwrocie: xod do obyr-

tala! chod w obroty, chod do

taca (jeeli si kogo ma bi),

Pis.

octwy 1) niezgrabny, nieruchomy;

2) uprzykrzony, Pis.

oypka, wizka suchych patyków.

Pis.

od, rozd (o chorobie krów),

n. p. odyno srokule, Pis.

odda, wzi do wojska: vadovice

masto djabli sfondovaIi, ino me
zaveli, zaraz me oddali (= wzili

do wojska), Monow. Pis.

odhepn e, zob. hepa e.

„odróbka, odrobina, kawaeczek.

ody ino ody! oda ino oda! wy-

krzyk. uywany w pieniach, Mo-

now.

„ogórki k'ii, chodzi z wycigni-

t koszul, Gb.
ogiba e, chwia si, n. p. „elo-

ny mostecek ogibd e." Pol. por.

czes. hybati, porusza.

aojcoyicka, ojcowizna, dom ojcow-

ski; „any „ojcoyicki", Gleb.

„ok'ii e, opi si, Gb.
„ok^ocek, snopek somy, Gb.
okropecny, bardzo wielki.

„oble, obrazi; uywa si nieosob.|opafelisko, bagno, Pis.
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onlccik (izos oplccck, ciplc-ko; siwo.

oplccki;, j;ur.-et, stanik ;i sukni.

ordynarny, pody.

uOrlopuik, urlopnik, Pis.

ormijan, mczyzna wysokiego wzro-

stu, Pis.

08ve (sts. ocKfiiib praeter; ocb-biii€

sine Miki.) osobno.

oskardzy, oskary.
^okliyy (czes. ol<livy), 1) szkara-

dny, paskudny ; 2) akomy, Pis.

okubek, przezwisko: okubku. Pis.

oswa (czes. i siwe. osia), oseka.

Pis.

ostuda (czes. ostuda), kupot, nie-

dogodno: strasu mam ostude

z tern, Pis.

osydny, faszywy, oszukany, niezro-

zumiay (po czes. oiditi, oszu

ka). Pis.

otok, oto. Pis.

uOdera e, woa gono, wrze-

szcze, Pis.

nOzgraj, rozrywka, Gb.
ozralec, ten co duo je, Pis.

padk, paacek, mae tuste dziecko,

Pis. (w Wadowicach pauk= pro-

si, winia).

pacyi e, pastwi si.

pacva, zob. Grab. mówi take po-

cva : cy e pocva nadaa i t. d.

w tem samem znaczeniu.

pajta, bróg, Kty.
palele, kapelusz (do dzieci) Pis.

pAlica i palica, gowa. Pis.

parice, palce, Pis.

pAlu, uderzy silnie, Pis.

paprak 1) dziecko, które si przy

jedzeniu lub zabawie zwjkle po-

wala; 2) czowiek dorosy, który

nie jest biegy w swoim zawo-

dzie n. p. murarz, malarz, ad-

wokat i t. p. Pis

para, gorzaka, Gb.
pazera, czowiek lubicy kl.
pazerova, kl, zorzeczy, Pis.

pc/ik, jcfzmic. Pis.

pedn. pedc, powiedzie.

pk, garb.

pkaty, garbaty, Pis.

perlik, mot do tuczenia kamieni.

peron, piorun.

peoxa, nazwa krowy obaskawio-

nej, Pis.

puca, puca, Pis.

po pytauu xodi, ebra, zob. py-

ta, Pis.

pobuxa SC, naje si.

poepa, rzuci; „kije poepali" =
kije porzucali, Monow.

podl'izova e (sowac. podlizovat'

sa ; lisati) pochlebia. Pis. koo
Andrychowa, Jordanowa i t. d.

podlizovac — poclilebca.

podmuraec, pomaracza, Pis.

podyyl, podyela, dokd, dopóki, jak

dugo, Pis.

podiya e, oglda co : xodmy
e podiya. Pis.

podyiga e, zachorowa w skutek

dwigania ciarów.
poxroi, uprztn, zrobi porz-

I

dek n. p. w mieszkaniu, Pis.

po>yedue, poudnie.

pówskfynek, maa skrzyneczka (krup-

ka) wewntrz skrzyni przybita,

Gb.
pometwo, kilka gazek hoinowych

zwizanych razem, su. do za-

miatania.

póneyka, panewka. Pis.

ponkn e, posun si.

porcy, poruczy, poleci; uywa
si zw'ykle w zwrocie: porcono
to'p. Bogu = Gb.

poradzi komu, podoa komu, po-

kona kogo. Pis.

porlki skroi komu, wybi kogo,

Gleb.

porad (czes. pordd, porad, pofddem)

raz po raz. Pis.

posoi (czes. posotim), popycha,
Pis.
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};utcl\, clii/cstuy ujcicc; piftliH, ulir^c-

stna ni;itk;i, Kozy, zob. putok,

putka.

povnzka, maa torebka, przez któr
si mlko cetlzi, Pis.

poY se, przychodzi do zdrowia

coraz lepiej wyglda po choro-

bie; zob. braxta, vybrashta e,
Pis.

pra e, liaasi, tuc si, Pis.

prajs, 1. mn. prajzy, prusak. Mon.

pfekopyrtn e, przewróci e, Pis.

prev e, zapa na zdrowiu

w skuteli cikiej pracy fizycznej.

Pis.

pfezaleca, straci co zalecajc si
do dziewczyny: „kezy parobecek,

straiw papórecek — straiw, pfe-

zalecaw, teraz bede rycAw", Gb.
pfezby, przekona.
pfezva, przezwisko. Pis.

pfody, prdzej, raczej: pfodybylc

tobe d/iw jak ^onyiuu, Pis.

prosacyja, procesyja, Pis.

pfycyku, przyla n. p. troch mlka.
Pis.

pfyyra, móci z grubsza snopy

nierozwizane, Gb.
pfyliik, pochlebca, zob. podizo-

va e, Pis.

pryrn, uderzy. Pis.

pfyry e v co, spojrzy na co:

„co e pfyry v \elgi „ontaf,

zaleva e wzami", Gb.
pi ! pi ! woaj na psa (przywou-

jc go).

piec, nic; w zwrocie: jest tam

piuec = nie ma tam nic (podo-

bne znacz, ma czesk. psinec), Pis.

pucova 1) czyci; 2) je duo
a prdko.

pucy, mczy, przyciska, gnie;
porówn. czes. puim. Pis.

puxa, twarz czowieka tustego : ale

ma puxe! Pis.

putek, chrzestny ojciec, Grab.

[)uika, chrzestna matka (czes. puta

niem. patlie). Pis. Grab.

puta, naczynie do wycigania i

noszenia wody, Pis.

pyka, pali fajk, puszcza dymy.

Pis.

pyskiic, czowiek kótliwy.

pyta, prosi na wesele. Pis. ; u gó-

rali biesk. prosi, ebra.
pyty! pyty! tymi wyrazami przy-

wouj kury, Pis.

pyzda, hycel, Pis.

pyzglac plur. pyzglaki, chopiec

brudny, niemyty, nieczesany.

pyzgla e^ robi z czems brzyd-

kiem (n. p. z wglami) i powa-

la si, Pis.

rano, szybko, prdko.
rebekova, rzyga.

regemenck'i albo regamencki zam.

regimencki, bardzo wielki; zwy-

kle w przeklestwach n. p. re-

gamancko sawaputo. Pis.

rekt (niem. recht) w zwrocie: mds
rekt.

repek, respekt. Pis.

rogac, drzewo rogate, gaziste, któ-

re si wbija w ziemi, i na któ-

re si potem siano wkada, aby

prdko wyscho, Pis. u górali

biesk. ostrey.

rozbuxaec, czowiek rozpustny. Pis.

rozepa, porozrzuca, pomierzwi
n. p. sano rozepane, Pis,

rozegna e, rozpdzi si : rozegnAw

e, bo kaw pfeskocy krypope,

Pis.

rozmarkoi e, rozali si.

rozmazany albo rozmazgany, tak

nazywaj dziecko czsto pacz-
ce. Pis. zob. mazak, iptdk.

rozpucy, rozgnie. Pis.

rozpuci elta, nie mie pod szy-

j zapitej koszuli, Gb.
'ruby, gruby, Pis.

ruwa 1) rura, 2) czowiek gupi.
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ryce, paka.
ryxtovai albo ryktova, przysposa-

bia,

ryl, ryj u wini, Pis.

ryma (strs. rema, czes. ryma) albo

katilr, katar, Pis.

rypa, i prdko; najcz. w im-

perat. : rypaj !

rypn, uderzy, r. se, wypi wódki.

rysavy (czes. rysavy) czerwonawy,

rudy; o czowieku z rud gow
Pis,

r-za, re, 3 os. 1. mn. r-zaj = r,
Mon.

fgmi, grzmi. Pis.

rn, uderzy,

fomiie, dosy, dosy duo, Pis. Geb
Grab.

rympoli zam. fempoli.

sabel, szabla, Gb.
saa zob, soca.

saframentik i sapramentik, prze-

zwisko zoliwe, Pis.

sakulck'i, przymiotnik uyw. w prze-

klestwach n. p. ty sakulcki
drabe ! Pis.

salaryja, paca, Owie, (a. sa-

larium). (

salavy, szalony; w gw. jurk. w za

gad. salawy.

andar, andarm, Pis.

Sara, wódka, któr pij na weselu

po czepinach, Gbow.
asn, uderzy. Pis.

sati-y „zna z daleka, zna tylko

z widzenia". Grab., ma take zna

czenie ogólniejsze: umie, zna
niedokadnie, nie pamita do-

brze, mie o czem niejasne wy-
obraenie; mówi n. p. satf tro-

xo cytaó, umiem cokolwiek czy-

ta. Pis.

scadra, scypa, drzazga.

ara, powala, poplami.
iyara, pdvara, przeklestwo: ty

iyaro

!

ojzy-na! lub oj-na! woaj na
krowy, aby si pasy, Pis.

scyrbac 1) nó wyszczerbany ; 2)

czowiek, zwaszcza mody, które-

mu brak kilku zbów z przodu;

tosamo znacz, ma przym. scyrbaty.

eka, siec (w pieni), Pol.

septak, zegarek.

seredi, mówi z oburzeniem, Pol.

setny, do duy.
sxroi, sprztn , zob. poxroi

:

schro to, sprztnij to ! Pis.

ivasy, siwawy.

skamra, prosi, ebra, zob. la-
dra, Gb. w czes. skamrati,

skardzy, skary.
skledi, szuka czego i bra z cu-

dzej wasnoci. Pis.

skocka, pcha. Pis.

skomle, prosi ustawicznie, naprzy-

krza si, Pis.

skfk = yink (o ludziach), Pis.

skrobn, uderzy silnie.

skrony, dla, z powodu n. p. skrony

ebe rne lioec zernyw, Pis. po-

dobnie w gw. zebrzyd.

kró, dla, z powodu.

skuba, skuba. Pis.

kucina, (czesk. kutina) 1) szcze-

cina ; 2) przezwisko maego chop-

ca uywane zwykle wtenczas, gdy
si na kogo wielkiego zrywa,

Pis. w gw. jurk. oskuina, odro-

bina.

skumo, niby : skumo e to vybra-

wo, a pi-ee des Idw = niby si
wypogodzio i t. d. Pis.

skveres, kopot, bieda.

ldra, kobieta wóczca si po uli-

cach, bezwstydnica; zob. urpet,

oblddra, Pis.

lajsa (niem. spleisse), kawaeczek
drzewa smolnego do wiecenia,

smolówka, Gb.
lajfyf, szlifierz, Pis.

liptak albo mazak, paczek.
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swup:i, wielka i niezgnibiui noga; stdlstani, ona; stary, m, Pis.

swapdlc, czowiek niezgrabny; wy-jstaraic, zmiesza, Pis.

razu tego uywaj szczególniejstopa, nazwa takiego psa, który ma
wtenczas, gdy kto komu nog] na nogach sier innej barwy, ni

przyclepce, Pis. czes. lapati, st- na calem ciele, Pis.

pac, lapa, lapak i t. d.

s^,ova, schowa.
swovik, nazwa psa.

smajxlova e (z niem. schmeichcln)

pochlebia. Pis. zob. podlizova e.

marn (smarn), uderzy, Pis.

mergust, migust. Pis.

miga, wywija batem,

smoli, pi dobrze trunki,

smont^f, cmentarz, i*is.

naxra, szuka (n. p. po garnkach)

Pis.

snorka, wstka. Kozy; sówek, nó-
ra, norka, czesk. nura, sznur,

nupa, zaywa tabak ; nupacka
tabaka. Pis.

nupak albo nupdk, ten, który ta

bak zaywa. Fis.

soca albo soi (czes, sotiti), pcha,
popycha; zob. posoi. Pis. Grab.

mylnie: sacza,

spafy kogo, uderzy; spafy co,

ukra, Geb.
pigwo, lustro. Pis.

spomóc komu co, da zy przykad,

nauczy czego zego (o dzieciach)

n. p. poco mu to spomóg? Pis.

sporo, do duo; spory, do duy.
potdk = potlak, Pis.

potldk, niezgrabny czowiek.

potlavy (przymiotn.) , niezgrabny.

Pis.

pryca (niem. spritze), sikawka. Pis

spucoYa, zje wszystko,

rank (niem. schrank), szafa do

przechowywania ubioru, Pis.

srokula, nazwa krowy pstrokatej.

Pis.

srovy zam. surowy, Pis.

rybinka, srebrnik (w pieni we-

selnej), Gb.
stilpla, zmacza, Gb.

toparcy, wystawa, wystercza:

kij stoparcy ponad wóz ; na devce

spódnice stoparc (jeeli s wy-

krochmalone), i*is.

strci e (o bydle), zatrzyma si

na pastwisku, pa si.

strkoviny, zrekowiny, zarczyny.

Pis.

stfevga, i) gatunek maych ryb;

2) czowiek szczupy, Pis.

strugn milijoiisko, dobrze kogo

uderzy, Gb.
stryk, stryj.

tupa, i prdko; najczciej tylko

w imperativie uywane : tupaj

!

Pis. zob. rypa.

stufy (czes. turiti) pchn, Pis.

subrae, szubrawiec.

suka, rodzaj hamowida u wozu.

upa, siedzie (do dziecij. Pis.

urpet i surpet, l) stara wydarta

suknia; 2) kobieta wóczca si

bez zajcia, ulicznica, Pis.

svacyna (czes. svaina, svatina),

podwieczorek. Pis.

svak, m siostry ojca.

vandra, mówi obcym, niezrozu-

miaym jzykiem.

varny, zgrabny.

syin, zwin.
sygnova, dzwoni w may dzwo-

nek czyli sygnaturk na kociele.

syrvatka obok cyrvatka, serwatka,

Pis.

tamok, tamoj, tam.

ta-btd, stamtd. Pis.

tela, tyle.

tfóf, tchórz.

twuk, 1) ta cz przy stpie, któr
si ziarno otuka, Pol. 2) przezwi-

sko czowieka niezgrabnego, Pis.
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tóry, tar, Pia.
1

totra, grzeba w czem (zwaszczai

jeeli si przytem muua powa-

la), Pis.

tfa albo treju, trzeba, Pis. Gb.
travuica, gruba pachta suca do

noszenia trawy.

trefi, trafi; podobnie w Wadowi-
cacli i okolicy.

tfepot, ten co zawiele mówi, Pis.

truxla, 1) diewczysko , stara ko-

bieta; 2) stary ko, Pol.

trufa, ufa sobie, by zarozumia-

ym, Pis.

trva o co, dba o co.

tua e, toczy si, Pis.

turak (czesk. i stowac. turdk : pógro-

sza) pieuidz, grosz: „napij ze e
napij, jak mas turak jaki — jak

imas turaka, napij e z potoka",

Gbow.
tu-std, std, Pis. zob. ta-std.

tuta, pi (do dzieci).

tutok, tutaj.

tutra, dudra, zob. totra.

tybetka, chustka na gow, take
batysova chustka, Pis.

tyde, gen. tyda; dva tyde, p
tydi i t. d.

tyrkn (czes. trkati, bó), po-

pchn, kopn n. p. kamie no-

g, Gb.
tygrys, nazwa zego psa.

tyrce, gada wiele a prdko.
tyrola, nazwa krowy.

uburda se co, powzi jaki za-

miar.

ubzdufy se = uburda se.

ueracka, rcznik, Pis.

udfy, uderzy kogo znienacka.

ufojtany, powalany (o dzieciach).

Pis.

ugadany, take rezolutny, rozmo-

wny. Gleb. Pis.

pujek, wuj.

ujty, uparty: jaki tyz ty ujty!
Pis.

ujma, wyraz uywany w przekle-

stwach: cy e tu ujma pfyeswa,
Gb.

ujmak, dziwak. Pis.

ukra, ukraja; ukraw, ukraja. Pis.

unde, ujdzie. Pis.

usarga, usargany, zawala botem.

uscykii i uykn, uszczkn,
Pis.

'

uskn, uschn. Pis.

uldrany = usargany, Pis.

uliptany, zapakany.

usmatra, zabruka. Pis.

upyra, uzbiera.

utapla e, potapla e, umacza si.

utfaskany — usargany, Pis.

UYija e, pieszy si.

V bosu (xodi), boso, Pis.

V luke, prdko, Pol. — migutem.

V prodku by, wyprzedza innych

n. p. przy niwie, Monow.

vacek (niem. watsack; wyraz w cze-

szczynie take uywany), kawa-

ek szmaty, w któr si zawija

cukier i buk w mleku umoczo-

n i daje dziecku do ssania zam.

piersi. Pis.

vagova e, vaha si, Pol. w Wie-

liczce. zvagova e.i poza szko.
vala e, rozwala si, lee: „vo-

lawbyk ja volaw, zby me bfux

bolaw — bobyk nic ue robiw,

inobyk e valaw. Pis."

vanaty, gatunek jabek.

'vancki, gatunek gruszek, Gb.
ivandrova, i, podróowa, Gb.
var, gorco, upa, Pis.

varova cego, szanowa, oszczdza:

I

„V kawamajki (= koomyjki) ta-
' cuje, ino peca varuje. Pis.

jvartko, prdko.
yartno, warto. Pis.

yaryjuty, pienidze (rzadziej).

Ifel; ile.
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vele, wedle, okoo; zob. kou.

vereda, szkarada, czowiek obrzy-

dliwy: ty veredo — ty brzydakii,

Pis. podobnie u górali bieskid.

Verx, wiórzcli : na vrxu, Pis.

^ersowek, wirzcliolek, Pis.

yestka (z niem. weste) kamizelka,

Kozy. zob. bruiacek.

yide klauego boga, opi sio, Gleb.

Ywócykij, wóczga, próniak, Pis.

V0 ! yita, wykrzykn. zachcajcy
konie do biegu.

vola w zoeniu odpow. ogól. pol

byle-, -bd, lub -kolyek (zob

lecyj: vola-co, vola-ftóry, vola

Iedy, byleco, bylektóry i t. d.

Pis. Grab.

Yonegdy, wczoraj, Pis. sts. on^da,

czes. onelidy, niedawno.

yrilza e, wtrca si.

vsa, wesz.

ytyka e, wtrca si = yraza e,

Pis.

yybagoya, by wybrednym w je-

dzeniu.

yyblysca „ocy, wytrzeszcza oczy,

Mon. Pis.

yybra e, 1) wypogodzi si, , Pis.

2) wyprowadza si z mieszka-

nia. Grab. (w Wadowicach podo-

bnie: pfebera e, przeprowadza
si^.

vybraxta lub yybrakta e, przyj
do zdrowia ; zob. braxta e.

yybrui, wyostrzy n. p. ek'erke,

Gb.
yyda e, pój za m.
yywupi, wybi, Gb.
yymajcy (przekrcone zam. wy-

majaczy), wymyli, Pis,

yyncyl, wicej. Kozy.

yynokya i yynokyi, wydziwia,
wymyla, by wybrednym. Pis.

yyperdek, ostatnie, najmodsze dzie-

cko
; w temsamem znacz, sy-

szaem ten wyraz w Bochni.

Sprawozd. komis, jiyk. T. IV.

yyprgn znaczy take umrze:

ju yyprgnw, Pis.

vypucova, wyczyci.
yypuzdroya e, wystroi si. Pis.

yyrce zob. brombloya.

yyryktoya kogo, podej, oszuka

kogo ; yyryktoya e, wystroi si.

Pis.

yyscekany, gadatliwy: „jes-i tam

Kasinkajak pes yyscekana" (w pie-

ni). Pis.

vy8tryxn e, piknie si ubra;

yystryxcty, piknie ubrany, Gb.
yysposadzi lub yyjexa na kim,

wypdzi kogo. Pis.

yystui^y, wypchn : y. do pola, za

di-yi i t. p. Pis. zob. stufy.

yyo! yyo! albo: uo go! woaj
na psa, zachcajc, aby si rzu-

ci na kogo. Pis.

yyzoli, wybi, Gb.

«a darmo, darmo.

zabdcy, zapomnie.

zby, zby, Janowice.

zabycy, zawala co n. p. xustke,

Fis.

zaistka, zarzutka lotnia, surdut le-

tni, Pis.

zacka, zaczeka.

zamoka e (od ma), spóni si
z jak robot do ciemnej nocy,

Gb.
zafolofi, zawala botem n. p. spo-

dnie, Pol. w gw. jurk. zafoloYa.

zagefy e (w Gbow. zagyra e)
podnie rk na kogo w celu

uderzenia go; podobnie w Wado-

wicach.

zagwóyek, poduszka.

zaxrape, ochrypn: .,e bede pe-
yawa, bobym zaxrapawa", Gb.

zaiste, zaprawd : ja kdzom e be-

de, to zaiste mace (= bde prze-

konani), Monow.
zakaw, subst. masc. zachcenie. Je-

eli kto co je, a dziecko si

6
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na to patrzy, to mu trzeba da
troch, boby mu si zaxawo (do

stawoby zakdwu) i mogoby si
rozchorowa, n. p. mogoby mu
nog lub rk skrzywi i t. p.

Pis.*

zalubi, polubi (w pieni), Geb.
zdpaska, fartuch.

zadte, zasiane, Pis.

zae, za, Brzeszcze.

zayii, zazdroci. Pis.

aa (do dzieci), gorco, boli: ue

rus, bo to aa.
zberdei kogo, skrzycze kogo, Pis.

zburkocy = zberdei, Pis.

zgawui, zmiesza razem.

zgty, garbaty. Pis.

zgfebne pótno, grube pótno.

elazo, elazo; eleny, elazny;
elejicek, garczek elazny. Pis.

zytuak, przezwisko czowieka nie-

zmai, wybi, Gb.
zmyska, spóni si: podmy vart-

ko, zebymy e zmyskali, Gb.
muda, czowiek saby. Pis.

mudno, smutno. Pis.

zn, znale; znadli, znaleli, Pis.

radwo, zwierciado. Pis. podobnie

koo Jordanowa, Babiej góry i t. d.

zurak, chop ze somy, którego sta-

wiaj parobcy na stodole w po-

niedziaek wielkanocny, Gb.
jvaka, cigle jedno i tosamo po-

wtarza; zob. brombIova, Pis.

vakac, tyle co yink 2).

zydi, ukra.
veradko, zwierciado.

tice, 1) dwicze; 2} ustawi-

cznie si o co naprzykrza (jak

dzieci), by niezadowolonym, zob.

vaka, bromblova. Pis.

vink, yincek, 1) dwik, 2) czo-

wiek cigle si o co naprzy-zgrabnego. Pis.

ladra, prosi, ebra; zob. ska- krzajcy, narzekajcy,

mra, Gb. zvudra, szemra, Gb
zmaglova koci, wybi.
zmajstrova, 1) zrobi, naprawi;

2) zepsu.

zytlak. ten co si porywa do jakiej

roboty, a uie potrafi jej zrobi.

Pis.

Uwaga. Z wyrazów podanych przez Grabowskiego naley pisa : com-
ry fnie comy), dvre, gad, ja temu e kryv, kvaki, precki,

dalj : snae, sternal, zury.



Epiteta zoone

II SBljastyasa Faliiaia Klonowicza

opracowa

Jan Maxymilian Pawlikowski.

Dziea Sebastyana Fabiana Klonowicza maj< dla nas z wielu

wzgldów nie mae znaczenie. Naprzód przypadaj one na wietn
epok rozkwitu naszej literatury, która potrafia pozna skarby ukryte

w ojczystym jzyku i w caej peni wydoskonalony zastosowawszy do

poezyi doczekaa si w krótkim czasie wspaniaych utworów ; dalei ma-

luj nam dokadnie ówczesny stan Polski samej w sobie i w stosunku

do ociennych pastw, jak „Poar i upominania do gaszenia", gdzie

poeta swe zapatrywania na spraw z Turkami rozwija nie szczdzc
dobrych rad i zachty. Nareszcie ostry, satyryczny poemat p. t. „Wo-
rek Judaszów" daje nam w jak najjaskrawszych barwach pozna ów-

czesne zepsucie obyczajów.

Charakterystyczn cech tych utworów jako te i innych, do któ-

rych zaliczamy „ale nagrobne na m. Jana Kochanowskiego", „Flis"

i „Pamitnik ksit i królów polskich", jest jasno w przedstawie-

niu rzeczy i obrazowo, o któr poecie, jak si zdaje, najwicej cho-

dzio. Ta to strona spowodowaa, e poeta bardzo czsto trafne i cha-

rakterystyczne epiteta nadaje poszczególnym postaciom z bajecznych

czasów tak staroytnych jak i naszych, obok czego take zwier/eta,

drzewa i roliny wystpuj ozdobione gsto epitetami, z których wi-
kszo zoon jest juto z dwóch rzeczowników, juto z przymiotni-

ków, lub nawzajem rzeczownik z przymiotnikiem zczone tworz for-

m przymiotnikow. Taki objaw ma swój pocztek w jzykach staro-

ytnych, przedewszystkiem za jest on waciwym jzykowi greckiemu,

który nader liczne wykazuje formacye zoone, a tem bardziej nas to

uderzy musi, jeeli go porównamy z j. aciskim, bardzo sabo w tym
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wzgldzie rozwinitym*). acina nie kocha sie w zoonych wyrazach,

jedynie tylko naladuje j. grecki próbuje si swych na tt^ drodze.

Z nowszych jzyków niemiecki mona porówna co do tej wa-
ciwoci z greckim, a polski z aciskim i to z bardzo maemi za-

strzeeniami, bo licznych na to dowodów dostarczaj same te jzyki,

niemiecki wykazujcy rozliczne zoone formacye, polski za unika-

jcy ich stanowczo, jako niezgadzajcych si z duchem jego.

Nie mona zaprzeczy, e s i w polskim j. zoone wyrazy,

czego dowodem dziea naszego poety, bo tu na setki ich liczy mona,
jednak nie rozwiny si one same z siebie, przewanie bowiem na-

ladownictwu powstanie swe zawdziczaj. Przewana cze epitetów

napotykanych u Klonowicza nie z jego wasnego pomysu powstaa,
bo za wzór suyy mu greckie, a niekiedy aciskie — te ju mona
powiedzie z drugiej rki — które bardzo czsto dosownie, czasem
za w nieco zmienionej formie odda, zatrzymujc jednak w nich isto-

tn cech osoby lub rzeczy, której dotycz.
W taki sposób utworzy nasz poeta wiksz cz epitetów zo-

onych, reszta za zdaje si by podem jego wasnej fantazyi.

Wymieniajc poszczególne epiteta a zarazem objaniajc, dla-

czego je poeta doda, staralimy si przytoczy odnone miejsca w dzie-

ach staroytnych pisarzy, skd je Klonowicz móg zaczerpn, co

za do innych, nie stanowicych istotnej cechy jedynej tylko postaci,

ograniczylimy si tylko do przytoczenia greckich lub aciskich wy-
razów, wedug których poeta swe epiteta formowa.

1. Acridophagl (I. mn. czytamy o smakoszach rozkoszujcych
si szaracz. Wyraz ten najdosowniej z j. greckiego wzity jedynie

polsk kocówk posiada, ay-piccsa^ic bowiem oznacza czowieka ja-

dajcego szaracz.
2. Biaogloicshi t. j. dotyczcy niewiast. Zoony ten wyraz

ma swój pocztek w biaem gowy zawiciu, podwice, której kobiety

uyway. Vov. Sam. Bog. Lindego: Sownik j. polskiego.

y. Bkdolairoicaty. Zaczerpnity ten wyraz z j. rosyjskiego,

gdzie na oznaczenie czowieka blondyna jasnego uywa si ótiiOKy-

pufi, oznacza za czowieka wosów bardzo jasnych, a zarazem po-

wolnego flegraatyka. Porównaj Sownik Sam. Bog. Lindego.

•") Por. Fryderyka Stolza; „Laeinische Nomina - Composition"' str.

7, 9. — Nadto Pawea Uhdolpha : „De linguae lainae vocabulis com-
positis'^, str. 2, 3.
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4. BoMonij , (lodiinc winiom dla ich zwyczaju zakadania

legowisk w biocie i gnoju. U Homera w Odys. ks. X, w. 24.3 czy-

tamy: ajc yjx\).y.ivj'iidtq, z czego pozna mona, e Klonowicz nie

dosownie wprawdzie przetómaczy gr. epitet, ale go naladowa. Por.

Hor. Epist. I, 2, 2G: amica Juto sus.

5. Bogowojny. Uywa poeta tego epitetu mówic o Cyklopie.

W synnej dziesicioletnij walce Zewsa z Tytanami, opisanej przez

Hezyoda w Teogonii od w. 453— 820, widzimy Cyklopów nioscych

tylko pomoc Zewsowi przez podanie mu byskawic i piorunctw, wcale

jednak adnego wicej udziau w tej walce niebiorcych. Póniejsi poeci

pomieszali mity dotyczce Gigantów, olbrzymiego rodu ludzkiego, z po-

daniami o Tytanach i ka im równie przeciw bogom walczy (Por.

OwiD. Metam. I, 151). e za Gigantów i Cyklopów wspólne sie-

dziby na Sycylii w okolicach Etny czy miay, gdzie ci ostatni

w Wulkana kuni dla Jowisza pioruny kuli (por. Wkrgil. Georg. IV,

170—175; OwiD. Metam. 1,259), przeto tradycya póniejsza pomie-

szawszy mity z osobna ich dotyczce przedstawia Cyklopów, jako

wspólnie z tamtymi walczcych przeciw bogom olimpijskim.

Klonowicz, jak si zdaje, idc za t tradycya nada Cyklopowi

niestosowny epitet, bo sprzeciwia si temu, co staroytni poeci podaj.

Co si za tyczy samego wyrazu hogoivojny , to odpowiada on naj-

zupeniej greckiemu ^zz\j.i'/zz

6. Brcdohójca. gr. ao£A9oy.Tvoc. Tak nazywa poeta Lecha II-go,

który wedug poda brata swego mia zabi.

7. Byl:oro(lny. Epitet pszczó, które wedug tego, co Wergi-

Lius w Georg. IV, 295—314 mówi, z wnrznoci byka si rodz. Na-

przód, powiada poeta, rozcina si byka zabitego, na jego skórze roz-

kada si wycite trzewia, pod które podkada si macierzanka i inne

roliny. Po uskutecznieniu tego pozostawia si byka w miejscu zewszd
zamknitem, gdzie przez kilka dni ley, gdy za naznaczony czas upy-
nie, rodz si z wntrznoci jego pszczoy i roj nie wylatuj. Sam
za epitet zaczerpn poeta z Meleagra Sielan. do wiosny II, 13, gdzie

czytamy: '^ot;^(v/v [./.iAicria'..

8. Cienkonoyi pajk. Prawdopodobnie gr. Tava67uc'j; posu-

yo tu poecie za wzór do utworzenia polskiego epitetu.

9. CiJcowonny, gr. iiapuos|j.o;, a. grarcolcns. Epitet kopru ma-

jcego zapach bardzo silny i odurzajcy.

10. Cserwonoiby. ydowi, okrutnemu lichwiarzowi, nadany ten

epitet, aby przez rude wosy uwydatni pod jego, faszyw natur.

11. C0ertvononosy. Poeta uywa tego epitetu mówic o dzi-

kiem ptactwie, wnosi jednak mona po kolorze dzioba , e si to do

dzikich gsi odnosi.

12. Cmrnogrsywy, czytamy o koniu. Wzity ten epitet z Iliady

gdzie w ks. XX, w. 224 czytamy o koniu /.'javiya{rr;;; tak samo

u Hezyoda Scut. Herc. w. 120.

13. Darmochluh. Mówic o czowieku prónym, który wiele

O sobie rozprawia wszdzie si chwalc, cho niesusznie, dodaje mu
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poeta powyszy epitet oznaczajcy, e nadaremne jego chepienie si,
bo za natura zawsze wyjdzie na jaw.

14. DawnowieczHij, na wzór gr. T.xKx:'(v^r,z utworzony ten epi-

tet dodany boliaterom greckim, dla oddania staroytnyci czasów,
w którycli yli.

15. Bcmogorgonoifc pola. Prawdopodobnie sam Klonowicz
utworzy ten zoony epitet, nie spotykamy si bowiem ani w greckici
autorach, ani w rzymskich z takim wyrazem. " Druga cz skadowa
zrozumiaa odnosi si do trzech Gorgon, córek Forkysa, pierwsza za
demo zawiera w sobie gr. Sa{ri.(ov (straszny, zy duch, demon); cay
wic epitet wraz ze sowem, do którego przynaley, oznacza straszne,
groz tchnce miejsca, bdce siedzib trzech Gorgon.

16. DJonkitonogie gsi. Trafny ten epitet daje wyobraenie
nóg gsich, których palce bon spite ksztat doni przedstawiaj.
Poeta nazywajc je tak poszed za Pliniuszem, który w Hist. Nat.
ks. X, r. 13 nazywa je palmipcdes.

17. Biconogie i niepoche anie, gr. c(-oj; a. hijies. Rze-
czywistym zoonym epitetem jest chvonogi sam przez si zrozumiay,
cae za przytoczone okrelenie oznacza kobiety wyzute z wszelkiej

wstydliwoci.

18. Dwopoytny pst, wedug ci/ap-ic utworzony. Pst oznacza
prcik kwiatowy, co za do dicopoytny, to s pewne gatunki ro-

lin, które dwa razy do roku owoce przynosz.
19. iJwugrodne Wilno. W miecie tem byy dwa zamki, z któ-

rych jeden wyszy, a zarazem mniejszy drewnianym by, drugi za
niszy, a wikszy, W pierwszym pali si wieczny ogie Znicza, drugi
by rezydency wielkich ksit.

20. Dicmi-icrzchni, epitet Parnasu zakoczonego dwoma wierz-

chokami. Por. Ow. Met. I, 316; II, 221: Pamassusue biceps, gdzie
wyrazowi hiceps nasz dwuwierzchni odpowiada, cho nie zupenie do-

sownie. Por. nadto podobny gr. epitet Parnasu ou.z-^zz Sof. Ant. 1127.
21. Dyhuneczorel:. Wymylony przez poet epitet oznaczajcy

zodzieja dybicego noc na cudz wasno.
22. Dziesinitna arfa. Cho arfa bezwarunkowo wicej ni

dziesi strun ma, to jednak nadaje jej poeta tak ilo tyche chcc
prawdopodobnie gr. csy.a/opos; Ajpa w poskiem odda,

23. Dzieicitohrzeny . Tak nazywa poeta rzek podziemn,
Styx. W Eneidzie ks. VI, w. 439 czytamy: noiks Styx interfusa,
to samo w Georg. ks. IV, w. 480. Klonowicz poszedszy za t tra-

dycy nada jej waciwy epitet oznaczajcy, rzek rozdzielon na dzie-

wi ramion, z których kade swe brzegi posiada.

24. Dzhcowrony. Przytoczy tu wypada cae odnone miejsce,

aby zrozumie znaczenie tego wyrazu. W czwartym alu mówi poeta:

Nie tak nad grobem pJacz Memnonoicym oni

Pod Troj zabitego 2xma dziivoivroni.

Memnon, syn Tytona i Aurory, król Etyopów, poleg pod Troj
z r^ki Achillesa, mier za jego opakiwali, jak si poeta wyraa,
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dziwowroni. Epitet ten zoony z wyrazów: dzm (podziw) i urony

(czarny) oznacza czowieka, który dla czarnój swój twarzy podziw

u innycli wzbudza ;
w naszem miejscu odnosi on sic do Etyopów, któ-

rym taka cera waciwa.
25. FraihifcrJM. Czysto niemieckiego pochodzenia ten epitet

ma tylko kocówk polsk, zoony bowiem z wyrazów frci i hicten

oznacza takiego, kt<»ry dobrowolnie komu co nastrcza ; w naszem

miejscu dodany kukuce ciarakteryzuje j dokadnie, jako nastrczajc
si sam samczykom gonic za nimi po lesie.

20. Gfgofjlos)/. Tak nazywa poeta ptactwo botne, szczególnie

za odnie ten epitet wypada do dzikicli gsi, którycli gos w nim

uwydatniony.

27. Goiowsif, epitet I\upidyna, syna Wenery, którego staro-

ytni poeci jako modego chopca przedstawiali.

28. Gosotwormj. Nimfa Echo tak nazwana, bo raz pochwy-

ciwszy posyszane gosy kilkakrotnie pomnoone po lasach rozseaa.

Owroius w Metam. III, 358 nadaje jej epitet resonabilis, do któ-

rego nasz podobny znaczeniem.

29. Groniobójca. Epitet ten Zewsów oznacza wielk potg
króla bogów i ludzi, pod którego gromami czsto ci ostatni padali.

Z licznych epitetów nadawanych przez Homera Zewsowi nie znajdu-

jemy adnego, któryby dosownie na polskie przeoony da powyej
przytoczony, jedynie tylko 7.£pauvoi3óXoc ma te same czci skadowe
co i nasz ; trudno jednak przypuszcza, eby go Klonowicz mia uwzgl-
dnia i przetómaczony zastosowa, bo si nie znajduje u wybitnych

klasycznych autorów gr., tylko jedynie w zbiorach napisów. Przypad-

kiem tylko, jak si zdaje, dobra poeta wyrazów oddajcych zupenie
przytoczony gr. epitet ; to za pewne, e mia na uwadze Homera epi-

teta nadawane Zewsowi, jak: u(|ii|jp£[ji-Y5(;, epiylou-KOc, T£p'n:f/,£pauvoc, dp-

Yix£pauvoc i t. d.

30. Ichthyophogi (1. mn.), gr. t/^uctpoYoc. Podobnie jak acri-

dopbagi z greckiego wzity, z polskiem tylko zakoczeniem, oznacza

czowieka rozkoszujcego si rybami.

31. Jednochodnili. Oznacza konia, który wykonywa ruchy je-

dnochodne powstajce przez wspóczesne naprzeciwlegych, jedno-

stronnej nóg pary uycie.

Ruch ten zwany : jednoclioda, jednocJiód, inochoda, inochód, jest

najbardziej rczym z ruchów jednochodnych, do któryci si te zali-

cza: Ssia2i i Krocs.

Wyraz ten Jcdnocliodnih ju na dugi czas przed Klonowi-
czEM by w uyciu, tak w przysowiach ludowych jako te u poetów,
n. p. u Reja*):

Najdzie si do ^iego inochodniczek.

*) Por. Maryana br. Czapskiego: Historya powszechna konia, t. II, Po-
zna 1874. str, 182 i nast.
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32. Jednoherbowna krew t. j. ród piecztujcy si jednym
i tym samym herbem.

33. Jednowieczmj. Przez ten epitet wyraa poeta wspócze-
sno wieczn Boga Ojca z Synem, mówic:

. . . . Ojcze witobliwy,
Miego Syna, jednowieczny, yicy. (Poar).

34. Kozonogi. Poeta nadajc ten epitet Satyrom poszed za

Horacym, Istóry w Odacli II, XIX, 4, mówi:

et aures

Capripedum Satyrorum acuas,
gdzie capripes, gr. T.^(z-l•^^z najzupeniej przez kozonogi oddane.

35. Krasonioiony Merlcury, jako bóg, który ludziom stosowne

rady szybko i wymownie udziela nakaniajc ich do wypeniania woli

niebian. Zblia si nasz epitet znaczeniem do gr. aóy'.c; nadawanego
Merkuremu, a jeszcze bardziej do aciskiego facimdus; tak nazywa
Horacy Merkurego w Odach I. X, 1

:

Mercuri, facunde nepos Atlantis 1

36. Krzytvoniylny. Kamcy, oszusty, zodzieje tuaj, jak

poeta mówi, wrodzony krzywomylny dowcip t. zn., e myl ich zawsze
skierowan jest do zego i rónych wybiegów, nigdy za prost drog
nie id. Nasz epitet jest najdosowniejszem oddaniem gr. dY/.jAoiJLr(Tr,c

nadawanego przez Homera i Hezyoda Kronosowi dla podstpów.
37. LekJconony. Epitet ten dodany koniowi oznacza, e si

lekko i równo z jedzcem unosi.

38. Lenomowny. Tak nazwany Teokryt, poniewa w swych
sielankach opisa ycie pasterskie po polach i lasach, ich zajcia i roz-

mowy, jakie midzy sob prowadz.
39. Lichtvodawca, ogólnie o procentowiczach uyte.

40. Liczygrzywna, dwa razy o skpcu czytamy ten epitet po-

dobny do czstszego liczykrupa.

41. opatonogi, dodane ptactwu botnemu. Porówn. objanienie

pod 1. 16.

42. £iqps3CZoa i pszczohupca t. j. zodziej pustoszcy obce

pasieki.

43. Muhoskrzydy motyl. Poeta dodajc motylowi ten epitet

przedstawi obrazowo czerwony kolor jego skrzyde porównywujc je

z makiem polnym.

44. Maodobry. W roli rzeczownika uyty ten epitet przez

poet, czytamy bowiem:

McUodobry skar go tam ! (Wor. Jud
)

atwo poj, e pierwotnie by on dodawanym do rzeczownika

oznaczajcego kata, z biegiem czasu rzeczownik opuszczano, a epitet

przybra jego rol.

Co si za tyczy znaczenia tego wyrazu, to wspomnie naley,

e tego rodzaju wyraenia nie s zgodne z duchem naszego jzyka,
lecz naladuj tylko jzyk grecki i aciski, gdzie zaprzeczone jakie
pojecie wprost przeciwne znaczenie daje i to w stopniu najwy-
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szym, albo przynajmniej z silnra wzmocnieniem. Jest to figura reto-

ryczna zwana litotcs. Epitet wiec raaodobry znaczy tyle, co: nie-

litociwy, nieubagany, guchy na proby i t. d.

45. Mgobójca. Tak nazwana Klytemnestra , ona Agame-

mnona, poniewa wspólnie ze swym kochankiem Egistem podst-

pnie ma zamordowaa. Por. Hom. Od. I, 35; III, 193; IV, 529;

Xl^ 409; EsciiYLA „Agamemnona" i Eurypidesa „Orestesa". Nadto

dodanym jest do tego epitetu przymiotnik sro[/a i to nie bez po-

wodu, bo mohójca odnosi si tylko do rodzaju mskiego ; chcc

za unikn nienadajcej si do poezyi formy mgohójczynt, a za-

razem chcc odda po polsku gr. epitet av3po(póvo; obra poeta po-

wyszy sposób do uwydatnienia tego, o co mu chodzio.

46. Mcowadna. Epitet Semiramidy, królowj Asyryi, która

cho kobieta potrafia w pastwie swem mami wada.
47. MlekoUcsncf:. Galate, nimf morsk, ozdobi poeta tym epitetem.

U greckich i rzymskich poetów znajduj si opisy jj piknoci

odnoszce si szczególnie do biaoci jj twarzy. Por. Teokryta Sie-

lan. XI, 19—21, gdzie Polifem wychwalajc pikno Galatei posu-

guje si rónymi obrazami wzitymi z ycia pasterskiego. Podobnie

Wergilius Sielan. VII, 37—38 Teokryta naladujc przedstawia jej

pikno; nadto Owimus Metam. XIII, 789—797. Nasz poeta idc za

tymi opisami nada nimfie przytoczony epitet, który oznacza, e lica

jej byy biae jak mleko.

48. Modropl^oncy. Tak nazwana wódka, bo gdy si zapieni,

ma kolor modry nieco , siwawy , std te przedtem czsto , a dzi

rzadko ju nazywa si wódka sitvucha. Por, Mickiewicza „Pana Ta-

deusza" ks. IX, str, 244, w. 5, wyd. Kraków, r. 78.

49. Mys3otraivny Popiel Il-gi, którego wedug bajecznych po-

da myszy zje miay.
50. Nahzdyyw. O pochlebcach mówi poeta nabsdyywi. Zna-

czenie tego epitetu bdzie wyjanionem, gdy go rozdzielimy na czci,

z których zoony t. j. na-bzdy-yw, uywa go za poeta, aby uwy-

datni, e kady taki pasoyt adnych wiatu korzyci nie oddaje, yje
tylko, aby

51. Nowoczynny. Kochanowskiego pieni nazywa tak poeta,

poniewa nowy zwrot w poezyi polskiej zrobiy odznaczajc si tak

treci, jak i form zewntrzn wietn, o jakich w owych czasach

jeszcze nie marzono.

52. Nowowierny. Uyty przez poet ten epitet o sekciarzach, dla

uwydatnienia, e co raz to nowe wiary przyjmuj.

53. Osoucliy Midas. Midzy Apollinem a Panem by spór o to,

który z nich pikniej gra, czy Apollo na cytrze, czy Pan na piszczace.

Kiedy Tmolus, rozjemca tego sporu, a zarazem wszyscy obecni palm
pierwszestwa oddali Apollinowi, Midas za sam jeden ten wyrok za

niesuszny uwaa i w aden sposób nie da si przekona, wtedy do-

tkn go Apollo cik kar, sprawi bowiem, e odtd król frygijski

mia ole uszy. Por. Owid. Metam. XI, 146— 193.

Sprawozd, komis, jzyk. T. IV, g
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54. Pdmcó Dosownie oddaje nasz epitet grecki wyraz po-

•f^kirr^z, który oznacza zodzieja uprowadzajcego z obór bydo.
55. Fdzishot i pdziszkot. Znaczenie icli to samo, co i w po-

przednim, zauway tyllco wypada, e drugi wyraz skadowy shot

ub szlcot oznacza bydl; dawniej czciej go uywano, dzi tylko

jeden wyraz slcotak przeciowa si jako z nim pokrewny.
56. Pianorodna czytamy o Wenerze. Wedug Hezyoda miaa

Wenus powsta z piany morskiej, powiada bowiem w Teogonii 195—198 :

T^v o A5piO'.r^v

'AcpoYvs'.av Ts jtT) -/.al £js-£5av:v ¥k.'j^izv.T)

K'./,A'<^t/.:j7i 5-sot TS y.at av£pc, c'jvsy.' sv aspoj

gdzie 3:i/psY£V£'.a oddane przez nasze pianorodna.
57. Pkszczogony, gr. ;;.E'.A7iY'1?'->;- Obie czci skadowe tyci

epitetów i znaczenia ici odpowiadaj sobie najzupeniej.

Poeta wspominajc z uwielbieniem o Kochanowskim zwie go pie-

szczogonym, zaznaczajc przez to, e w jego pieniacli przebija si
sodki, pieszczony gos piewaka.

58. Paskonosy, gr. Tr/.aTjpp-/^, epitet delfina. Nie ma on

wprawdzie wcale nosa, ale na wierzcliu gowy osadzone dwa nozdrza,

o których Owmirs w Metam. III, 674 i 686 powiada, e &%pandae
i patidae (krzywe i rozwarte).

59. Prostoidosy, gr. cp^ó^-p'.:. Dosownie odda poeta przez

polski przytoczony grecki, uywa go za mówic o Cygankach nie-

schludnych, które nigdy prawie nie maj wosów starannie uczesanych

i spitych.

60. Prostowosy. W innem miejscu uyty tene sam epitet do-

dany boginiom. Znaczeniem, jakie im poeta nada, róni si midzy
sob, bo gdy pierwszy odnosi si do nieschludnoci, drugi jest oznak
aoby bogi opakujcych z rozpuszczonymi, prostymi, nietrefionymi

wosami mier Kochanowskiego.

61. Przepdziskot. Epitet Kakusa, syna Wulkana, który w Kam-
panii ca okolic pustoszy, szczególnie za syn z kradziey byda.
Por. Wergil. Eneid. VIII, 190—265. Co do objanienia samego epi-

tetu patrz p. 1. 55.

62. Panomieszna fabuka. Tak nazywa poeta wódk. Drug
cz skadow tego epitetu mieszno, trzeba bra w znaczeniu prze-

chodniem t. j. równajc si imiesowowi mieszcy lub rozmieszajcy,
wtedy ju uatwionem bdzie zrozumienie znaczenia obu tych wyrazów.

Pijak, skoro tylko oczy rano otworzy, szuka zaraz ulubionj

wódki, której jeeli mu niedostaje, smutny i ponury przepdza dzie
cay czujc, jak gdyby mu czego brakowao ; skoro za nie zawiedzie

si w swej nadziei i wypije przyzwoit ilo ulubionego napoju, wtedy

okrasi jego lica umiech zadowolenia, podobnie jak gdyby go bajka

dowcipna w dobry humor wprawia.
63. Bgkodajna, pitnuje swawol kobiet nierzdnych. Wyra-

zi przez to poeta, e maj one uajzupeniejsz swobod oddawania
reki dzi temu, a jutro owemu z udan mioci.



43

64. Bónoghsy
,

gr. toXj9wvcc, sowiczek t. j. rozmaicie mo-

gcy piew zmienia, raz cienij, raz grubiej nastrajajc do niego gar-

deko.
65. Byhogony bóbr, poniewa ogon jego dosy dugi, szeroki,

paski, a zarazem usk rybi pokryty.

66. Samophdny, gr. aiJTOTxGc. Wspominajc o bajecznym ptaku

feniksie dodaje mu poeta przytoczony epitet oznaczajcy, e ptak ten

sam z wasnych popioów si odradza. Oto co Plinius w Ilist. Nat.

X, 2, o nim mówi:
„Haec avis sacra in Arabia Soli credehatur uingentos an-

nos vivere, senescens casiae tusue surculis nidum constriiere, odo-

ribus repiere et supercmori. Ex ossihiis deinde et medidlis eitis

naci primo ceu vermicidum, inde fieri pidlum principionc iusta

funera priori reddere et totum deferre nidum prope Panchaiam in

Solis urhem et in ara ibi deponere'-'- . Por. Owid. Metam. XV, 392

—

407; Herod. II, 73; Tac. Anna. VI, 28.

67. Samorodny, gr. auTOcp'j-(^c, epitet nurtów rzek, które nie

sztucznie rk ludzk nawodnionemi zostay, lecz same z siebie po-

wstae od wieków pyn.
68. Samorosy cliodnik. Jest to altana, któr bluszcz wspina-

jc si koo drzew nad grobem Kochanowskiego posadzonych sam ze

swych gstych lici ma tworzy.

69. Skotokrdjca, dodane Kakusowi dwa razy; pod 1. 61 po-

dana przyczyna, dla której tak poeta Kakusa nazywa. Zoenie jest

tu: 67i;0i( = bydl i hrajca = kradzca.

70. Skrzydhnogi
,
grec. TCTspÓTrouc, acin, alipes. Tak nazwana

ucieczka, w której zmykajcy pdzi szybko, jak gdyby mia do nóg

skrzyda przyprawione.

71. Smiechotwórca, gr.
'

-(ikM-oriO'.&^. Baznowi dodany ten epi-

tet oddaje zupenie jego rol.

72. Smokorodny. Odnony wiersz opiewa:

Gdsie na skale smokorodnej matka polskich yrodóir.

Skaa oznacza tu wzgórze Wawel nazwane smokorodnem, ponie-

wa w bajecznych czasach mia u stóp jego w jamie smok przebywa,

czyli, jak poeta obrazowo powiadii, skaa ta miaa go zrodzi.

73. Soioitorodsajny czytamy o ogrodach penych drzew, kwia-

tów, traw i t. d.

74. Starodtuorski Marcyalis.

M. Walerius Marcyalis przyby z Hiszpanii do Rzymu za pano-

wania Nerona i tu pozosta powicajc si poezyi, zwaszcza e zna-

laz przychylnych protektorów w Tytusie i Domicyanie; dlatego te
wspomina bardzo czsto w Epigramatach z wielk czci i pochwaami

imi Domicyana, co mu jako pochlebstwo zarzucano. Por. Jana Bahra :

Geschichte der romischen Literatur, I, str. 506. Klonowicz chcia,

jak si zdaje, przez ten epitet przedstawi Marcyalisa jako poet-dwo-

raka, staro za doda dla okazania odlegych czasów, w których y.
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75. Sfohrony. Dwa razy dodany ten epitet do gumna uwy
datnia wielk ilo brogów zboa w niem zoonego.

7G. StoolcL Tak nazwany Ai'gus, syn Arestora, stró lony przez

Jowisza w krow zamienionej, którego Merkury sodkim piewem upo-

iwszy zabi. Wedug staroytnycli poda mia on mie na gowie nie-

zmiern ilojócz, tak czytamy o nim u Eschyla Promet 684:

Owroros za w Metam. wspomina, e icli mia sto, w ks. I, 625

powiada:

Centum luniinibus cinctiim caput Argus halehat,

w w. za 721-ym teje ksigi:

. . . . centumue ocnlos nox occupat una.

77. Sicietolaipca. ydzi i czarownicy kupujcy do swycli nie-

cnyci celów komunikanty w ustacli od otarza przeniesione s tak na-

zwani przez poet.

78. Sicigoujica, gr. '•.tzTj\oc i icitokrajca (krajca =kradzca).

Znaczenie zrozumiae.

79. Szumnogl.onny Meletes. Z licznych epitetów greckich na-

dawanych przez poetów rzekom nie znajdujemy takiego, któryby przez

nasz zupenie by oddauj^m, tak co do znaczenia, jak porzdku ska-

dowych czci; jedynie epitet morza toaj^AcicIjoc {jtciele czyli go-
no ssumicg) znajduje wierne swe odbicie w naszym.

80. Tróglowij Geryon. Posta jego bya olbrzymi, skaday
j bowiem trzy ciaa od pasa w jedno zczone, tak i mia trzy gowy,
sze rk, a dwie nogi. Nasz epitet odpowiada najzupeniej greckiemu

Tp'./.apr,v:c nadanemu Geryonowi przez Hezyoda w Teogonii w. 287:

Xpj7aa)p B*£-sy.s Tp'.y.ap"^vcv Tr^pzrr,x,

skd go poeta móg zaczerpn.
81. Trójzhy. Neptun, bóg morza, mia, jak w wielu miejscach

czytamy, trójzebe bero jako oznak swej wadzy, którem morza wzburza.

Dwa razy uywa poeta tego epitetu idc za staroytnymi pisa-

rzami, lvtórzy bero Neptuna nazywaj Tp'.;ccjc (Pint)Ar w Oimpij.

IX, 32 ; Istmij. VH, 35), rzymscy za fridcns, (Owid. Metam. VI,

75; I, 283; Wergil. Eueid. I, 145).

82. Ticardouchy. Epitet Park, które wedug poda staroytnych

przdy ni ycia ludzkiego, kiedy j za przeciy, wtedy czowiek

koczy sw ziemsk pielgrzymk. Na wszelkie proby, mody i za-

klcia guchemi byy, nawet bogowie niemiertelni nie mogli zmieni
ich postanowie, w skutek czego przedstawia je poeta jako majce
tak twarde uszy, e adne baganie przej przez nie nie moe. (Por.

OwiD. Metam. XV, 780—1; 808—812).
83. TrscifonUua osnowa. Osnowa znaczy tyle, co struna, trze-

wonitny za oznacza, e skrcona z nitek zrobionych z trzew baranich.

84. Wiorolonmy Eolus t. j. taki, który pyncego czsto za-

wodzi, bo ten zawierzywszy mu, jakoby po jego woli ca drog wia,

puszcza si w podró, a nagle widzi, e wiatr nie dotrzymuje danego

niby sowa i wieje z przeciwnej strony. (Eolus by królem wiatrów).
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85. Wiafroiradiii/ l-^oliis. Wcdluj? i)(»'l;i staroiytnycli I>}t to

kr(»I wi;itr(»\v, kt(try je trzym;it zamknite w jaskini, a gdy bya po-

trzeba, wypuszcza. Homer w Odys. X, 21 zwie go: Ta;j.'/fy; avi[JMr/,

co zdaje si posuyo Klonowiczowi do utworzenia przytoczonego epitetu.

&6. WieJcockcsm/ zdrój Pegazów t. j. przez niezliczone wieki

pyncy, a nigdy nie wysycliajcy.

87. Wichocicczmj. Drugi raz uywa poeta tego epitetu mówic
o rzekaci w ogóle.

88. WicJwmicrna kdziel, z której Parki przdc ni ywota

ludzkiego odmierzay wiek, jakiego czowiek mia doy.
89. Wieko]}amictny db, który rosnc od wieków pamita

wszystko, co si za jego czasów zdarzyo.

90. Widom^M. Epitet ten utworzony na wzór greckich : tco-

X'jffTOvoc, rtOAU7:'(]iMov, r.oluray.ooc napotykanycli u Homera, a dodany do

pieka oznacza rozliczne mki, jakie sic tam ponosi,

91. Wicloahif/ , dodane do spichlerzy, które w górnej czci
dookoa maj liczne prostoktne okienka dla wprowadzania wieego
powietrza do wntrza.

92. Wielorodua Thetis. Tak pisane nazwisko bogini znajdu-

jemy we Flisie.

Homer wspomina czsto w Iliadzie Tetyd (0Ttc), on Peleusa,

matk Achillesa, której róne epiteta nadaje, jak n. p. y,«AA'.-AÓy,x-

[).oc aXo76ovY3 (II. XX, 207), rp7.oi).oq (II. IV, 512), -av67:sTCXoc (XVIII,

424 i 385), xaXAraX6xaixo (XVIII, 407), apr^póizzCa (I, 538; XVni,

381; XXIV, 89); prócz tych jednak nie znajduj si inne u niego,

o tem za nigdzie wzmianki nie ma, jakoby ona Peleusa bya
matk wielu dzieci. Do tego nazwiska Gti; podobne jest brzmie-

niem drugie Tr^^u; ony Oceana, która wedug poda staroytnych

bya matk trzech tysicy rzek i tylu Oceanid. Por. Hezyoda Teogon.

337— 370. Ta bogini susznie welorodn moe si nazywa, bo ju
sam Homer w Iliadzie ks. XIV, 201 nadaje jej epitet \)ir^p jako

matce niezliczonych wód. Zreszt samo jej nazwisko Tr^^Oc wskazuje

na to, bo tkwi w niem ten sam pierwiastek, o w sowie ^aw (ssa)

i w wyrazach rr^^-ri, Ti^r^wj (mamka, ywicielka). Porówn. Welckera:

Gricchische Mythologic, I, 617 i G18.

Ju w najdawniejszych czasach mieszano te dwa nazwiska bogi
midzy sob, bo w rónych epokach i okolicach w róny sposób je

wymawiano i uywano, z powodu czego bezpodstawna pisownia jednego

nazwiska w miejsce drugiego gboko si zakorzenia. I nasz poeta

idc za tem mylnie pooy zamiast nazw. TctJiys powyej przyto-

czone, czytamy bowiem

:

"Wszystko to clioiva Thetis wielorodua,

Bogini icodna. (Flis).

93. Wielostocsna Ida. Homer w Iliadzie ks. XXI, 449 i XXII,

171, a zarazem Hezyod w Teogonii w. 1010 dodaj górze Idzie epi-

tet TcoT^uaTuyc (majcy wiele fadów czyli stoków), który poeta, przez

nasz polski wielostoczny odda.
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94. Wicloiimicjtne siostry. Przez to okrelenie naley rozu-

mie dziewi Muz, czczonych na Helikonie i Parnasie; poniewa za
jako boginie sztuk piknych same si niemi zajmoway i po mistrzow-

sku je wykonyway, przeto doda im Klonowicz powyszy epitet idc
za OwiDirsEM, który w Metamor. V, 255, nazywa je docfae sorores.

95. Wieloifclzicsmj. Epitet strun, poniewa w nich ukryte

niezliczone, wdziczne tony, które wprawna rka mistrza wj-doby
potrafi.

96. Wieloiczhj, gr. •::cXjos7;j,oc, czytamy o sidach opatrzonych

licznymi wzami i ptlicami.

97. Wodotoczne boginie. S to Najady, wodne nimfy, które

poeta przedstawia jako toczce fale wodne.

98. Wodoicadny. Ogon ryhi tak nazwany, za pomoc którego

oue sterujc pywaj, czyli mówic z poet, wod wadaj.
99. WolnoTiiylna gowa t. j. wolna od wszelkich trosk, przez

co swobodnie moe nad wszystkiem rozmyla.
100. Wolnoivosa Wenus t. j. opakujca z rozpuszczonymi

wosami mier Kochanowskiego.

101. WyszoJcrajca. Jest to zodziej, który monarch, rzecz

pospolit, pana swego, lub przeoonego okrada. {Wyszo = dotyczcy
wyszego, krajca = kradzca).

102. Zacnomieszne fraszki. Epitet ten charakteryzuje doka-
dnie fraszki Kochanowskiego, które obok wielu zdrowych myli zawie-

raj lekkie i mieszne.

103. Zhoodarna ziemia. Zupenie odpowiada nasz epitet gre-

ckiemu L£'3(i)pc; nadawanemu przez Homera ziemi, skd go te poeta

zaczerpn. Por. Hoir. Odys. V, 463; XI, 309 i w wielu innych miejscach.

104. Zielonowosy, gr. •/Awpy.siJ.c;, czytamy o drzewach, w czem
poeta storoytnych pisarzy naladowa, którzy przedstawiali drzewa
obrazowo, jako pokryte bujnymi zielonymi w'osami.

105. Zie))inorod)iy
,

gr. '/oi\).y.'.\'VJr,:, a. terrigena. Dwa razy

uyte o drzewach, kwiatach, trawach i t. d., które z ona ziemi, wspól-

nej matki, wyrastaj.

106. Zimorodna Halcyone.

Halcyona, córka Eola, zostaa wraz ze swym maonkiem Ceixem
w zimorodka przemienion, poniewa za w zimie tylko gnied si
te ptaki nad wodami, przeto nada jj poeta powyszy epitet, bdcy
w najcilejszym zwizku z jej nazwiskiem w polskim jzyku. Por.

OwiD. Metamor. XI, 710—748, gdzie od 744 do 46 czytamy:

cocunf fiuntne parentes,

Perne dies p^acidos, liiherno tenijwre, sej)teni

Incuhat Alcyone pendentihus aeiiore nidis.

107. Zotouczny Apollo. Bóg ten wystpuje u staroytnych

poetów z epitetami przedstawiajcymi go zbrojnym w luk, poniewa
sam czysty ('I^sTijc;) wszystko ze nienawidzc bezbonych strzaami

zaraz przynozcemi zabija. Homer zwie go dlatego dpYypi't5C3C
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(II. I, 37 i w. i.), PiNDAR, za ypuaóroloc (Olimpij. XIV, 10), który

to epitet wiernie w naszym oddany.

108. ZlotopiiH^.zczijsty Ilebrus. Poeta nasz idc za greckimi,

którzy rzeki nazywaj, apYtJp5S''vv]>;, /pusóppj-o;, a nadto za rzym-

skimi, u których rzeki wystpuj jako : arenosi, nit/di, divics, aiiri-

ferl i auro turhidi, utworzy przytoczony epitet oznaczajcy rzek
w swych fahich piasek zoty toczc.

109. Zlotopronuenny
^

gr. ypij-ay.Tiv r^Atoc. Tak nazwany Fe-

bus Apollo, który jako bóg wiata po caym wiecie zote promienie

soca rozsea.

110. Zotoicosy Judasz, xpu(:oxó[xYic, por. n. 10.

111. ótogorca broda Judasza. Ten epitet maluje nam bar-

dzo obrazow rud brod zdrajcy, która prawie pon si zdaje.

112. Zóitowgsfj. Ogólnie podstpnym ludziom i oszustom do-

dane. Znaczenie to samo, co w poprzednim.

113. Zyslioowmj, gr. /,£poaX£9pwv , a. lucripeta, to jest nie

dbajcy o nauk i uszlachetnienie si, ale tylko za zyskiem uganiajcy.



WYKAZ
wyrazów zoonych podug dzie, w których si znajduj.

Worek Judaszów.

Przedmowa.

zotowosy,
ótowsy.
ótogorcy.
biaokurowaty.

I. Cz.
krzywomylny.
stooki.

gromobójca.

skrzydonogi.

nowowierny.

wyszokrajca.

wielowzy.
prostowlosy.

darmocblub.

liczygrzywna (2 razy).

przepdziskot.

skotokrajca.

trugowy.
pdziskot.

pszczooupca.

upipszczoa.

witokrajca.

witoupca.
witokupca.
pdziwó.
opatonogi.

czerwononosy.

ggogosy.
wielomki.

maodobry.
dybiwieczorek.

II. Cz.
jednocbodnik,

nabzdyywy.
miechotwórca.

fraibiterka.

rkodajny.

III. Cz.
mobójca.
wolnomylny.
ranomieszny.

modroponcy.
botoony,
czarnogrzywy.

dwopoytny.
czerwonoby.

lichwodawca.

ale nagrobne na mier Jana

Kochanowskiego.

Dedykacja.

pieszczogony.

nowoczynny.

al I.

zielonowosy.

ziemnorodny.

wiekopamitny.

wiclowdziczny.

glosotworny.
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al II.

zotopiaszczysty.

al III.

zotoluczny.

wieloumiejtny.

kozionogi.

wielostozny.

prostowosy.

wodotoczny.

al IV.

plaskonosy.

rónogosy.
zimorodny.

dziwowrony.

dawnowieczny.

wiekocieczny.

al V.

trzewouituy.

Zal VI.

mlekoliczny.

bogowojny.

zacnomieszny.

goowsy.
wolnowlosy.

szumnogony.
dziesinitny.

wiekocieczny.

lenomowny.
zboodarny.

starodworski.

pianorodny.

Zal VII.

smokorodny.

dwugroduy.

zyskolowny.

jednoherbowny.

stobrony.

Zal VIII.

ziemnorodny.

ciekowonny.

samopodny.
bykorodny.

makoskrzydy.

al X.

demogorgonowy.
dziewitobrzeiiy,

wiekomicrny.

twardouchy.

al XI.

samorosy.

sowitorodzajny.

dwuwierzchni.

al XIII.

zotopromienny.

Poar.

lekkonony.

osoucLy.

biaogowski.
mowadny.
jednowieczny.

Pamitnik ksit i królów
polskich.

bratobójca,

myszotrawny.

Flis.

trójzby (2 razy^.

doniatonogi.

wiaroomny.
wielorodny.

cieukonogi.

krasomowny.

stobrony.

wielookny.

rybogony.

wodowadny.
dwonogi.

samorodny.

wiatrowaduy.

icbthyophag.

acridophag.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV,
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wyrazów godnych uwagi,

uytych

w „PORZDKU PR A.\VA BARTNEGO"
dla starostwa omyskiego, z r. 1616

uoy AD. ANT. KRYSKI.

Porzdek prawa bartnego, uoony przez Stanisawa
Skrodzkiego w r. 1616 dla starostwa omyskiego, pomieszczony jest

w Archiwum Komisyi histor. w t IVtym. Cakowity tekst przedruko-

wano tam dosownie i wiernie z zachowaniem wszystkich waciwoci
pisowni pierwowzoru rkopimiennego (z wyjtkiem znaku }', uywanego
w rkopisie obok //, który w druku oddano stale liter y).

Sowniczek niniejszy zawiera wyrazy i wyraenia, uyte w tek-
cie rzeczonym Prawa bartnego

,
godne uwagi bd pod wzgldem

prawnym, bd jzykowym.
Liczba przy cytatach oznacza liczb kolejn artykuu prawa,

znak za prz. — miejsce w przypisaniu, poprzedzajcym artykuy.

acs, spójnik, = jakkolwiek. Acz onym przeszym cnotlin^ym bo-

gobojnym bartnikom mao byo potrzebne priiwo na pimie, prz.; art. 23

50, 75.

aktor = powód, pozywajcy, strona powodowa, pierca, jiciec

:

podajcy skarg (aob) do sdu. — Obiedwie stronie, tak aktor
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jako pozwany maj dnó po pótora grosza 32; U, 13, 22, 2G, 27,

28, 29, 30, 35, 92. Strona aUorowa 22. Por. potvód.

apelacyja = odwoanie si fod wyroku sdu bartnego do sta-

rosty na rngu bartnym nowogrodzkim), 35 ;
aprlacj/ja od sdów bar-

tnycli do ksit 1, IH, 22. — apdourió od wyroku sdu bartnego,

35; 18, 22; '113.

areszt sprawy = wstrzymanie, zawieszenie sprawy lub wyko-

nania wyroku; arcsM sprawy nezyni lub aresztoioa spraw = po-

wstrzyma wykonanie wyroku. — Gdyby jaki bartnik.. . bdc zatru-

dniony, omieszka by do swój sprawy przyby do sdu, do którj

sprawy gdyby przyszed, a ju go wzdano... i prosiby.... aby mu
areszt swój sprawy uczyni dopuszczono, takowego aresztu sd bartny

ma dopuci, 28, Do jakiego aresztu ten co sprawy aresztuje, ma
stron na przysze roki przypozwa, 28; 13.

harc, r. . a) ul czyli przytuek dla pszczó nierucliomy w drze-

wie ywym wyrobiony; h) drzeiuo, w którym ul urzdzono = drzewo

bartne. — Ksita mazowieckie gdy na swych dobrach szlachcie

grunty rozdawali.... na tyche dobrach do stou swego barcie zosta-

wiali, 1. (Porów, dzia drzewo). Barci Ksi. ziemi czers. st. 277. —
Barci na puszczach {mellificia in nenioribns), Ksigi ustaw str. 131

§. 26, oraz str. 140 — 141 wyd. Lelew. ; harci na boru. Ksi. ko-

cian, pod r. 1425, wyd. Przyborowskiego.

hartnictwo = hodowla pszczó.

bartnik = hodujcy pszczoy, prz., 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13,

14, 25, 46, 49, 69, 81, 87, 89; bartnik gospodarz, 12, 82; bartnik

osiady 58, 75 ; miedzy bartnikami szlacheckimi, 1 ; ci bartnicy szla-

chta otrzymali od ksit 1 ;
przeszli bartnicy, staroytni bartnicy, prz.

hartniczy i bartny = do barci nalecy, gospodarstwa bartnego

lub stosunków midzy bartnikami dotyczcy. — Sd bartny prz. 1, 5,

6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 77, 91; starosta bar-

tny 1, 2, 3, 4, 7, 9; podstaroci bartny 2, 7, 10, 11, 12, 21, 22,

97, 98, 99; sdzia bartny 1, 3, 4, 5, 6; pisarz bartny 8, 11; urzd
bartny 1, 3, 5, 54; prawo bartne od szlachty zaoone 1, prz, 23;

roki bartne 8, 10, 12, 81; rugi bartne 79, 81; ksigi bartne 2, 9;

akta bartne 2, 8, 42, 57; bory bartne 1, 2, U, 14; drzewo bartne,

ki bartne 47, 48; jurisdykcyja bartna, prz, 42, 117; porzdek bar-

tny 98; robota bartna 53, 90; wierd bartna 76; strawa bartna 63;

schowania bartnicze 63, 75; powinno bartna 94; naczynia bartne 12;

powróz bartny 84; bartne rzeczy 23.

barzo (póniejsze bardzo) prz, 17, 67, 87, najbarziej 12, 49.

bawi si = trudni si , zajmowa si. — Którzy si w do-

mach maym gospodarstwem bawi 68, 73 ; takowych ludzi pozna,

którzy si sztuk zodziejsk bawi 87 ; a bawiby si takowymi ex-

cessami 87.

blisko = a) pokrewiestwo, propinuitas; b) prawo suce
krewnym odkupienia majtku (boru bartnego), jakiby ich krewny

obcemu sprzeda {jus propinuitatis , retractiis, proximitas)
]
prawo
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to w stosunkach bartnych suyo do 1 roku i 6 niedziel. (Porów.

olzetu boru, odezwa bór) 46; bliski — powinowaty, 41.

bór bartny = cz lasu, w którj znajdowao si 60 barci;

jpóbór, gdzie byo 30 barci; icierhór, gdzie 15 barci. — A te bory

bartne miedzy sob na swyche gruntach szlacheckich. .. rozdziewali,

1, 23; 49; pólborek 111; gospodarz boru 12,36; dunik boru 50;

robota borowa 41.

borgoiva czemu = pobaa, szanowa, oszczdza. — Zwykli

niektórzy z bartników, zawioszy si (tak) na puszcz na twórz, nie-

tylko witu, ale i niedzieli nie borgowa 74.

by w wiadki = by za wiadka , wiadczy. — Podstaroci....

od adnego bartnika w wiadki by nima 7. — bywa w wiadkach

by w wiadectwie = bywa wiadkiem, suy za wiadka, wiad-

czy. — Potrzeba, aby kto chce w jakim wiadectwie by, przyka-

zanie boe umia... którego jeliby jaki wiadek nie umia, takowemu

w wiadki by si nie godzi, 24.

byica na roki = przybywa, stawi si do sdu. — Na roki

bartne kady bartnik bywa powinien, 12; obok: bywa na rokach 12.

cal = cao; tv cale = w caoci, cakowicie. — M jj na

owym boru... nie ma nic utraci... ani przedawa, ale w cale chowa
do dziecinnego wzrostu, 36 ;

prowent króla jmci zawsze w cale od-

dawa, 37.

cale, przys., = wcale, cakiem, zupenie. — Taki zapis ma by
za nic i cale zy, 112.

chdsiehnie = tajemnie, pokryjomu, ukradkiem, kradzionym spo-

sobem (furtini). — Takowy nie ma by rozumian, aby one pszczoy

chdziebnie klecz)', 71 ; anim miodu gotowego nikomu chdziebnie nie

biera, 80. — chudziebnie = tajemnie, skrycie i t. d. — Siano cu-

dze gdy kto bra chudziebnie 109 ; chudziebna aoba — skarga 1.

sprawa o kradzie ; — oklik albo wj^darcie psczó lub porbanie drze-

wa z psczoami , co si ma za chudziebna aob, 107. — Porów.

chsiebn rzecz Ksi. ziemi czers. pod r. 1416, str. 165; oraz: „nie-

widom rzecz", tame str. 267; clizebnci rzecz. Ksi. sieradz. pod

r. 1386. Pam. Maciejów. II, 326. — cliba = kradzie Ksi. z. czer.

st. 304, 5, 6 chba jako kara sir. 265 i 311; cliba]. chansba =
kradzie, Lelew. Pols. w. r. IV, 123 i 126. Prawa pols. st. 48.

cldebojedca = chleb cz}'j jedzcy, robotnik zarabiajcy prac
na chleb u chlebodawcy, najemnik. — A któryby bartnik sam i jego

chlebojedca na rugu w Nowogrodzie bywa zaniedba, takowy kady
z bartników popada w win, 81. — Wyraz ten znany z zabytków

w XIV i nast. I w tem s byli jego chlebojedce, Ksi. sieradz. pod

r. 1391, Pam. Maciejów. II, 340; najemnik v. chlebojedca, servus,

mercenarius, Celich. Sów. pr. magdeb. 9 ; — pan Borek ukaza mn
na lachcicu na swem chlebojedcu ran, Ksi. ziem. pozn. z r. 1430

u Prz\'borows. st. 23. W wieku XVI znany jest w postaci chlebojejca,

Postyl. arnows. 2, 341.
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chodzi ko^o co = nachodzi, naj, przywaszczy sobie. — A na

tym ktoby cudze pszczoy cliodzil, win pidziesit groszy skaza, 32.

Ten, coby one pszczoy cliodzi, powinienby temu, czyje drzewo chodzi

i pszczoy kleczy, szkody nagrodzi i win sdowi zapaci, 56.

chrótoicy bor, t. j, liciasty, zarosy maymi drzewami i krze-

wami. — Jaliowe bory bartne, których w puszczy nie bywao, nazy-

wano chróstowe, prz.

chuchiehnie, patrz chdzichnie.

ciosnka = narzdzie cz. statek elazny bartny, sucy do ro-

bienia zaciosów czyli ciesywania kory na drzewach bartnych dla wy-

cinicia znamienia; 62.

cielesna przysiga = przysiga, skadana osobicie (nie przez

penomocnika) za dotkniciem otarza, krzj^a, ewangielii lub innych

wito''i. Du Cange objania : Sacramenta... (super cntcem, in al-

tari, super altare etc. ) juramenta eorporal i a appeUanur, jw-

jji,aTiy.o( 5py.o'. .. quod tactis sive inspecti sacrosanctis erangeliis, crnce

dominica, vel sanctornm reliidis admotis , suhlata aut proiensa

manu praestantur Sownik wyd. 1678, II, 157. Tene: Tactis

corporaliter sacrosanctis evangeliis in ptdMco corporalia snheant

sacramenta: oraz Ncquc cdiud videtur jurare sacramrnto catholicae

ftdei, guam corporaliter jurare: uomodo scilicet catholici solent...

A strona aktorowa uprze si, nie dajc mu wiary, tedy pozwany ma
to cielesn przysig podeprze, 22. — A ma prosi o to pilnie, aby

jemu takowe regestrowanie przez zoczyc uczynione z wiadkami,

ktdreby przy sobie mia, cielesn przysig znie nakaza, 86.

cmyntarz, ogólno pols. cmtarz, lub (wskutek upodobnienia do

tematu wyrazu smtek) smtarz, z grec. y.o'.(j//]rr^o'.cv, a. coemeterium.

(Zob. L. Malinowski, Zur Yollisctymologie, A. Kuiin, JBcitr. VI,

305). — Obieszony mali by zarazem z szubienice urzniony, albo na

cmyntarzu pochowany, 85.

tuiSrd = twierdza. — A niema by z cwierdzi puszczouy, 12

;

17, 26, 77; do czwierdzi i nie chcia 77: w cwierdzi 23; do

czwierdzi 14, 16, 54; a tam ma by osadzony do czwierdzi bartnej

76 ; dokdby kata nie dostano, ma by zoczyca tak dugo pod stra
w czwierdzi chowany, 73 ; trzyma w czwierdzi, 88. Zob. twierd.

czclcau maczuga ostrzem wystajcym opatrzona, rodzaj pocisku;

mot po przeciwnej stronie gowy ostro zakoczony {clava, mucrone
eminente munifa, genus teli usitatnm PoJonis. Linde I, 361), w sta-

rosow. ekani. mot, nialleus rostratus , czes. ekan, rum. akan. —
Ktoby z bartników do sdu bartnego z broni, to jest kordem, szabl,

toporem, czekanem, przyszed... od takowego bro ma by odjta, 15.

czóen, czóna i czónu r. m., lub czóno, czóna r. n. = statek

do przewoenia si na wodach, z jednej sztuki drzewa wyrobiony. —
O pojciu czóna z przystani ; bez czónu ; czóen wzi ; wzicie

czónu, 65.

czyni prawnie z kim o co = prawowa si
,
procesowa si

z kim o co. — Rkojmi..,, bdby z dunikiem o dug prawnie czy-
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ni, brlby nie czyni, takowy Cn:? on rkojmi wierzycielowi... po-
winien pod winami sdowymi zapaci, 51. Czyni przysig = ska-
da przysig, przysiga. — A tam kady z nich przysig wedle
roty opisanej czyni powinien, 81, 25.

da miodowa = danina z miodu, albo opata pienina od barci,

nalena dworowi; nazywano j take hartne. — Barcie ci sami szlach-

ta po gruntach swych obejmowali , a dani miodowe do skarbu ksi-
cego na kady rok wedle ustawy oddawalr 1.

darmo = niesusznie. — A dowiódby na podstaroci dwiema
wiadkami, e mu darmo naaja, 99.

daicno lub preshrypcyja = czas, po którego upynieniu je-

dna strona traf?i prawo do pewnej rzeczy, a druga je nabywa; prze-

dawnienie. — O zatrzymaniu dawnoci drzew i k bartnych , 48

;

w prawie bartnym adnej preskrypcyjej niemasz, 48.

dha na co = dba o co, zwaa na co. — Któryby bartnik
na podstarociego bartnego nakazowanie nic nie dba. 7. Na upomi-
nanie i kar mniej dbali, 14.

dug zapisny [inscriptio dehiti), patrz: sapisny dug:
dunik obok oznaczenia osoby, która dug zaciga (dehior),

oznacza te niekiedy „wierzyciela" (credior), t. j. tego, u którego
dug by zacignity, czyli któremu duno , któremu kto dug wi-

nien. — A jeliby on dunik nie jednemu, ale kilku osobom dugi
winien by. a przyszloby do tego, eby bór jego dunikom za prze-

konaniem prawa musia by udany (oddany w posiadanie), 50. —
Podobnie u J. Kochaxow.s. Satyr wier. 150, str. 49 i Fragm., 15 str.

455 tom II wyd. ponin. Porów, staropol. duchnik, Prawa pol. wyd.
homog. 44

dodzia = dokoczy dzia jakie drzewo bartne, czyli doko-
czy wyrobienia barci na drzewie. — A jeli minie zadziatkowi, eby
zaczwszy dzia jakie drzewo, a nie dodzia dla zepsowania pieni,

4 niedziele, tedy ono drzewo ju nie jego, ale tego ktoby go dodzia.
A wszake ten, co dodzieje zadzianego drzewa, ma to sobie aktami
bartnymi obwarowa, 57.

domóc si czego == domag.ajc si uzyska. — Przeto domogli
si tego, e si potym sdzywali co cztery niedziele, 10.

dopomaga czego lub dopomaga si czego = domaga si
czego, da czego, upomina si czego, o co. — Gdyby jaki bart-

nik z on swoj zszed z wiata nie majc adnego potomstwa,....

,

a powinni ich dopomagali pozostaego boru, 41. I bliszy by by po-
s^syjej swojej ze dwiema wiadkami podeprze, anieli on coby si
takowej ki dopomaga, 48, 92.

dosy uczyni komu, czemu — a) zado uczyni, by posu-
sznym komu, czemu. — A, jeliby w trzecie roki bartne dekretowi
sdowemu dunik dosy uczyni nie chcia, takowego bór ma by
przez sd bartny zoony, 52. — Ile razy dosyby prawu nie uczy-
ni, 81. — h) rzecz powinna naleycie spenia, podoa czemu. —
Niewiasta robocie borowej dosy uczyni nic moe, 41.
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dosi/ó uczynienie = zado uczynienie, zaspokojenie; naleno.
Powinna (wdowa) on bór krewnym ma swego... puci, wzijiwszy

swoje dosy uczynienie wedle skadu z onego boru, 41. — Gdy strona

pozwana na roki... nie stanie ku dosy uczynieniu ekskuzy albo nie-

winnoci swój...., na takowego zysk ma by skazan, 100.

drze, dziera pszczoy — wydziera, wyjmowa plastry z bar-

ci. — Pszczó adnemu bartnikowi w drzewach pospolitycli nie dzió-

raem, 80.

dworny = naleny dworowi. — Z któregoby boru wina dworna
i sdowa moga i miaa by zapacona 8().

dziedziczna ona = majca swój bór dziedziczny, t. j. prawem
dziedzicznym, spadkowym otrzymany, 111. — bór dziedziczny, 36,

111. — w boru bartnym dziedziczy, 36. Porów, dziedziczny pan,

dominns fimdi, w Celich. Sów. pr. magdeb. st. 10.

dzia drzewo = wyrabia na drzewie bar czyli dzie narz-
dziem zwanym bartnic , w ksztacie dóta sporzdzonym , zaczynajc
w wysokoci 12tu stóp od ziemi, od strony wschodnio - poudniowej
(IvozOws. Sown. le. bart... 7). — Zaczwszy dzia jakie drzewo
a nie dodzia, 57. — Drzewo dziane bartne, niedziane — surowe, do

roboty bartnej godne , 90. — Podobnie : dziany db, w Ksi. czers.

pod r. 1423, st. 277. — paknli przez pszczó drzewo porbi dziane,

Stat. wil. § 110, str. 74, wyd. Lelew.
dzie, dzieni, r. . lub dzie, dzienia, r. m. = bar w drzewie

ywym wyrobiona. — Zwykli niektórzy pszczoy wieo osiade z dzie-

ni wykurzywa 68. — Przesmrodziwszy dzienie dymem, trudno si
w takowe dzienie bartnik ma dorobi pszczó, 68. — A tak któryby
bartnik way si komu z dzienia pszczoy wykurzy... takowy ma
do czwierdz by osadzon, 68.

dzietwa, dziatiua lub dzianie = urzdzanie dzieni czyli barci

w drzewach. — Powinien na onym boru robot i dzietw na kady
rok wystatcza, 36. — A jeliby on opiekun przez te lata, w któreby
on bór trzyma, dziatw na onym boru wystatczy, tedy powinien....

za kad sonia po cztery grosze, 37.

dziewka w znaczeniu: córka, panna^ dziewica, pospolite w da-

wnj polszczynie, zarówno jak i w innych jzykach sowiaskich. —
Dziewki, które braci nie maj, jako na boru dziedziczy maj, 39.

elistralct = wycig, wypis. — Wszelkie ekstrakty z ksig bar-

tnych pod pieczci starosty bartnego i z podpisem maj by wy
dawane, 2.

ewazyja = a) upadek sprawy w sdzie oraz uwolnienie od ter-

minów (stawiennictwa), dane przez sd pozwanemu na skutek niesta-

wienia si w sdzie pozywajcego cz. powoda; h) odparcie dowodu
lub zarzutu ze strony oskaronego, czyli usprawiedliwienie si. —
u Knapskiego ewazyja — wyprawienie si z obwininia, z zarzuconej
winy, spezninie led:i jako, effugium, evasio cidpae. Sown. st. 1326
wyd. 2. — Do której sprawy gdyby przyszed, a ju go wzdano, albo
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przeciw jemu ewazyj otrzymano, i prosiby, aby mu areszt swój

sprawy uczyni dopuszczono, 28.

folga = ulga, ulenie, pobaanie, aska. — I nie ma by
z wierdzi wypuszczona a do skoczenia spraw, winy ma zapaci
sze groszy oprócz adnej folgi (bez adnej ulgi), 17; 26, 55; a za

omieszkanie powinien taki da kop groszy oprócz adnej folgi, 63.

gajony sd, judicium hannihim — sd wójtowski; sd zapo-

wiedziany urzdownie, jiidicia Icgitime indida Linde. — A wszake
zraniony ma prawo mie o rany swoje w sdzie gajonym, pod któ-

rym dobra tego, co zrani nieruciome i te ruchome le, 29.

gardo swe okupi = okupi ycie, wykupi si od kary mier-

ci. — Takowego tedy ma sd bartny do dworu wyda , który tam

gardo swe ma okupowa, 87, 19; gardo utraci zasuy i byby
na gardo osadzony (skazany na mier) 82, 83 ; kara si na gar-

dle — kara si mierci 67.

garnce
y

garca, garcowi = garnek (uywany przez bartników

w puszczy do warzenia strawy). — O wziciu garca w puszczy. Na
puszczy nie jed zduni do garcy woajc, a jeli o co w puszczy

trudno jako o garnec, 64.

goiuszczyzna = kara pienina za gow zabitego , naznaczana

zabójcy sdownie. — W prawie szlaclieckim w gowszczynie, w po-

sagu, w przezyskach adne iminie gin nie moe, 23.

gmin bartny = gmina, spoeczno, towarzystwo bartników do

jednej jurysdykcyi bartnej nalecycli; wszyscy bartnicy. — Ja N.

przysigam Panu Bogu,... królowi,... starocie,... i wszystkiemu gmi-

nowi bartnemu, 3; 80; 89, 97.

godny = powaany, szanowny, znakomity. — Sdzia gdy upor-

nie do sdu nie zasiad... ma by trzema grzywnami karan, a na

miejscu sdziego godna osoba zasiada ma na sdy, 96
;
godny cze-

go = zasugujcy na co. — Takowemu przysiga z dwoma wiadkami

wiary godnymi ma by skazana, 89, 48 ; — godny do czego =^ zda-

tny, przydatny, odpowiedni, zdolny do czego. — Bartnicy do sdów
obierali om osób bartników godnych do sdzenia , co trwao przez

czas niemay. A potym obierali sobie czterech bartników godnych do

sdu z porzodka siebie, 4. Drzewo niedziane surowe do roboty bar-

tnej godne, 90; 53.

(jolota — czowiek nieosiady, nie posiadajcy majtku ziem-

skiego, inpossessionans, nieposesyjonat. — A jeliby (dunik) dóbr

nie mia, postpi z dunikiem jako z goota 50. — W Ksig. ust:

„czelad nieosiada t. j. gooty", str. 161, cap. 21 i str. 114, 95.

Podobnie : parobek = golomanha Pra. pol. st. 48 wyd. homog.

gicary czyni = haas robi rozmawiajc razem, wspólnym go-

nym gadaniem zgiek wytwarza. — A przyszedszy do sdu pijani

kady z nich czyni niepotrzebne gwary 13; iv gwary wdawa si 17.

gwuli czemu = dla, z przyczyny, z powodu (k-l-woli = gwoli, po-

dobnie jak: gmyli ='k-\-my\\, grzeczy = k-\-vzeczj). — Gdy garca nie-

ma, musiaby (bartnik) z roboty do domu gwoli garcowi i, 64.
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jako, przysK, pospolity w staropols. — jak, w jaki sposób. —
Aby to jawno byo kademu, jako, i za co kupuje, 4;5

,
jako widzen-

nicy zeznajji, sd ich zeznanie ma aprobowa 32.

jakoby, spójnik celowy = aeby, aby. — Zabiegajc tedy temu,

jakoby ta swawola ugasla, to kademu wiedzie potrzeba, 14.

jakowy, zajlmek wzgled. = jaki, któryto (odpowiedni wskazuj-

cemu takowy, pospolicie uywanemu w dawnej polszczynie). — Ja-

kowy kupiec boru niema przy lidkupie przedawcy wicej dawa nad

jedn kop groszy 4.'}; 49. — Jakowego zamianku maj obie strony

dowie 49, 1, GO. — jakoiny = zajim nieokrelny, ^ jaki, pewny :

A jeliby jakowe zapisy przez kogo byway czynione w jurysdykcyjej

miejskiej, 42, a majc jakow od kogo krzywd, 20.

jcgla, jeglija = joda, jedlina w narzeczu mazurów. — Z ja-

kiegokolwiek drzewa bd sosnowego, bd dbowego, jesionowego je-

glijowcgo bartnego, 54.

jenaczej, dyjalcktyczne, = ogólnopols. jinaczej. — A on by je-

naczj zeznawa, tak wanie jako byo w samej rzeczy, 99.

jpio, dyjalektyczne, = ogól. pols. jeno, tylko. — Am z onemi

dziemi zosta, tedy on m niema nic wicej w boru mie, jeno ró-

wn cz z dziemi swemi, 111.

jl komu = suy, uchodzi komu. — A i osiademu (bartni-

kowi) zapowied nie idzie (osiady nie podlega zapowiedzi czyli are-

sztowi pszczó), 58 ; i nie mog pozwanemu i adne obrony, 22.

jiminie lub jimicnic = mienie, majtek, posiado possessio.

W przezyskach, w wianie, w posagu adne imienie praescriptiey nie-

ma (przedawnieniu nie podlega), 50.

jinakssy = jiuny. — A inaksze zamianki bywa nie mog, 49
;

a inakszego prawa do odzywania boru mie nie moe 45 ; inssy

45, 49.

jicie = chodzenie; przejcie {itio'). — Bartnik dla jego odpo-

wiadania (pogróek) nie mia bespiecznego icia na puszcz, 76. —
W staropolskim jistniay prócz tego : szcie i cie ze zoonymi : po-

szcie, wyszcie, przycie. itp. Zob. „Szacliy*^*^ Kochanowskiego wiersz

230 i 4G4 o jedno szcie; 504 do pierwszego sscia] 578 trzecim

szciem. —
kaja si czego — aowa wystpku ; ba si , wystrzega si,

strzec si. — Aby takowego postpku inni si nie dopuszczali i ka-

jali, 55. kaja si w czym — to. — A za omieszkanie powinien

taki da kop groszy oprócz adnej folgi , aby si inni w tym kajali

63. — Stsow. kajati s, kaj se, kajei s \).zxT)oeh poenitcrc.

kara] jimies. bier. karan. — Ma by win karan = ma ulc
karze pieninej; ma by karan trzema grzywnami polskimi, 19, 96;
kara si na gardle = kara si mierci. Porów, gardo.

klecsha lub klczenie pszczó = obsadzanie pszczó w górnej

czci barci. -- Czas klczenia pszczó. 72.

klcczy pszczoy = obsadza pszczoy mode w górnej czci barci,

zwanej gowa (plastry w gowie barci, w których si mode wylgaj,

Sprawozd. koiuLs, jzyk, T. IV 8
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zowi gniazdo albo oklek). — aden bartnik niema si way kleczy
pszczó a do wita podniesienia krzya witego, 72 ; 56.

Jcnieja — cz, oddzia, albo uroczysko lasu lub boru bartnego. —
32, 47, 49, 60, 62.

hiicjnik = mieszkanie knieji'; dozorca czci lasu albo uroczy-
ska, zwanego kniej, 23.

kontumacyja czyli wzdawanie = niestawienie si w sdzie na
termin; niestanie u prawa, na rok (Knaps. 547, wyd. 1621); zaoczne
skazanie dekretem sdowym strony niestajcej. — Gdyby strona b-
dc pozwana... raz i drugi na pozew nie stan, a strona powodowa
in contumaciam otrzymaaby zysk 106; który gdy przysie, wolen
od zysku in contumaciam otrzymanego, 106 ; na takowego aktor ma
da kontumacyja zapisa, 22.

kosie lub kozieek od powroza bartnego = Zakrzywiony kawa-
ek drzewa twardego, w ksztacie kluczki wyrobiony, przyszyty szpa-
gatem do powroza bartnego, sucy do zaczepiania na drzewie przy-
rzdu powrozowego, utrzymujcego bartnika na deszczuce (na abieniu)
przy wydziewaniu czyli wyrabianiu barci. Por. Sown. leny... Koz.
221. Kozie od powroza bartnego okazywany by przez podstarociego
przy akcie sdowym, jako znak wezwania od sdu bartnego kademu
z bartników, których tene podstaroci, jako pose sdowy, wzywa
w sprawie skazanego na mier zoczycy. — Zob. art. 82. Podsta-

roci bartny, wyprówszy koziet od powroza bartnego na pozew, co

znaczy mier zoczyc, ma obej bartników wszystkich, nakazujc
im onym kozem, aby do miejsca pewnego i na czas pewny wszyscy
gospodarze bartnicy,., stanli, 82.

kradziestioo = kradzie, zodziejstwo. — Gdyby jaki zoczyca
bd z bartników, bd te jaki obcy na kradziestwie by poiman, 82.

kro = raz, rzeczow. r. ms. , w licz. pojed. nieodmienny;
w sts. krat-B, diwa kraty, tri kraty, ptt krat-B,..., oraz kratb. — Je-

liby si zoczyca przyzna, e takowy zy uczynek pierwszy kro
uczyni, takowy ma by obieszony. A jeliby zezna, i to kilka kro
czyni, co si dotycz miodu, takowemu kat ma pp wyrn i z niego

kiszki wytoczy, i tak z nim czeka, a zdechnie, a potym zdechego
obiesi. Jus culmense demonstrat, 83.

Krusk, dzi Krusz, wie w guberniji omyskiej, powiecie kol-

neskim nad rzeczk Ttirol, wpadajc do Pisny, dopywu Narwi
(na zachód od Kolna o 17 wiorst). — Most na rzecze Turoli narz-
dza i dwór na Krusku dla puzaru okopywa, 2, 7, 94.

kumie lub kiinoice = da cz. opata, ujiszczana dziedzicowi lasu

za dozwolenie bartnikowi uywania strzelby do bicia kun, czynicych
szkod w barciach ; bartnik obowizany by pocztkowo od kadego
imduka miodu oddawa skórk jedne z kuny

;
potym dla niedostatku

kun danin tak zamieniono na opat pienin. (Sown. Kozows.
str. 12). — Wszyscy bartnicy z boru jednego maj da na rok miodu
rczk jedne , kunnych pienidzy pitnacie groszy, item obrocznego

zotych dwa; 94.
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liupla albo kup — kupienie, nabycie, kupno (stsl. hiiplja cmtio). —
Kupiec boru, gdy bur bartny kupi wiecznoci, powinien... urzedownie

wwiz na on bór uczyni... i ma by ni tej kupi wynidzie rok i sze
niedziel, 44. Ma wprzód tego dowie jakow bliskoci bór zaprze-

dany odebra by chcia, który dowiódszy ma odzywa dokdby nie

wyszed rok i sze niedziel kupi onego boru, 4.5.

legale inpedimentmn — prawna przeszkoda, suszna przyczyna,

dla którj pozwany na roku naznaczonym nie stan, albo sdowemu
skazaniu zado nie uczyni. — Ivady bartnik gospodarz na kade
roki bartne bez adnj wymówki bywa powinien, oprócz tego eby
mia legale impedimentum , 12; oprócz eby legale impedimentum
ma swego oznajmi miaa, 17; na który rok (trzeci) jeli stanie,

a wtoczy legale impedimentum, 22 ; sdzia gdy upornie do sdu nie

zasiad..., a na to by legale impedimentum nie byo, które jest wasna
niemoc, pogrzeb ojca, matki, ony, sugi lub suebnice , take wesele

w domu, te rzeczy wyjwszy, ma by trzema grzywnami karau, 96,

6. — Porów, w Sown. pr. magd. Celich. j^^^^Jca^a, przegabanie : itn-

pcdimentum^ sdowa przeka: legale impedimentum. W porzdku
sdów... pr. magdeb. termin ten wyoono przez „pomocna rzecz w pra-

wie" lub „przeka stania ku prawu," str. 69. Porzd. i str. 51 Art.

„przekazki" (wydv 1760 r. w Przemylu).

aja komu i kogo. — Ktoby podstarociego aja w sdach ;
—

a za to by mu w sdzie aja, a dowiódby na podstaroci dwiema
wiadkami, e mu darmo naaja, 99 ; ktoby sdowi naaja, 102

;
gdy-

by strona stronie... jeden drugiemu aja, 105.

cze = sido (sts. ka ky la sv£opa, insidiae). — Zwykli
te takowi loni (bartnicy) cze w lasach stawia 75, — po puszczy

chodzi, albo po czach, albo yka dar, 75.

lithiip (lidkup) niem. leihkauf, wynagrodzenie dane przy kupnie
strczycielowi cz. jednaczowi kupca (litkupnikowi). to 'KCioz,v)r~.vi.zv, pro-

xeneticum, mtimts quod datur proxenetae; apud nos inter plehes

muneris loco est compoatio, K^naps. s. 365 wyd. r. 1643. LitJaq)nik =
wiadek przy kupnie 7cpo^£vr(r/;;

,
proxeneta. — Jakowy kupiec boru

niema przy lidkupie przedawcy wicej dawa nad jedne kop groszy

§ 43. (Porów, mcrcipotores alias lithupnihy, ICsie. ziemi czers. pod
r. 1425, st. 319).

limitoioa spraw = odroczy do drugiego terminu. — Sprawy
swojej traci nie ma, ale do drugicii roków bartnych ma by limito-

wana. 14.

lony bartnik = luzem chodzcy, najemny robotnik, nie posia-

dajcy swych barci (vagus, erro). — Lonych bartników jako zawsze
l)ywao, tak i teraz jest po czci, którzy bory swe poprzedawszy in-

nym bartnikom, robi u innych bartników, a std zwykli w puszczy
szkody czyni, 75, 90.

mianowany = wymieniony, pomieniony, przytoczony. — A któ-

ryby z nich oprócz przyczyn mianowanych do sdu nie zasiad, a by
pozwan ex officio § 6.
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miedzy, przyjim. z narzed. i biern. sts. meuhi i mey.i)
,
posia

dawniejsza; p(3Diejsze nttdzy. — Ten zwyczaj sdzenia prawa bart-

nego... miedzy si okazywali, prz. — Miedzy sob prz, §. 1 ; — y na-

leliby jednego miedzy stronami winniejszego, 33, 34, 32; — a do

rosparcia prawa miedzy stronami, 58 ; dzia boru miedzy braci, 92,

40; 36.

miniuó (dyjalektycz. zam. mienic) drzewami, kami = czyni
zamiany. — M jej... na onym boru nie ma nic utrca, ani go sam
porbywa ani drzewem minia^ 36. Takowy opiekun dziecinnego boru

nie ma od boru onego niczego zbywa, ani drzewami, pszczoami, -
kami minia, 37.

mieni sobie co za co (dyjalektycz. zam. mieni) = uwaa, po-

czytywa. — Clioby bracia jego mienili to sobie za krzywd wielk
53; krzywdy, jakowe kto miewa, albo mie sobie mieni, 1.

miody nastcavne patrz nastcmne.

nachodzi, nasz, = nale. — A naszedszy inszy bartnik ta-

kowe drzewo z pszczoami, wyrbi y do domu wemie, 55.

naczynia bartne: ul, bar i wszelkie statki cz. przyrzdy do

nicli nalece. — ywnoci ani naczyniów bartnych bartnikom nie

bieraem 80.

nagroda si stanie aktorowi = aktor czyli powód bdzie wy-

nagrodzony, odbierze naleno. — Ten, co prawo przewiedzie, ma
pozwanego osadzi, a w wierdzi chowa dotd , a mu si nagroda

stanie 23.

nalee komu czemu = nalee do kogo. — Maj z onego wioni

uznawa... które znami starsze y któremu borowi naley, 32. — ko-

mu naley 32 ; — nalecy czego — n. do czego. — Na sonia albo

na jakie insze drzewo boru jego nalece 32.

nalee na czym = zalee na czym. — Gdy na tym wiele naley,

aby kady który bór kupuje, wiedzia wszelk powinno y danin 94.

namnaa si — mnoy si, zwiksza si. — I co dalej, to

si wikszego zodziejstwa namnaa, 72.

nastawa miodu = dochód z borów w oznaczonej jiloci miodu,

oddawanego przez bartników do starostwa bartnego, 2. (u Niszczyc-

KiEGo nadstawa, st. 221).

nastaicne miody — da z miodu oznaczonej jiloci, jak bar-

tnik obowizany dostawia starocie bartnemu. — Powinno starosty

bartnego jest... miody nastawne na czasy naznaczone od bartników

odbiera, a w cale jimci panu starocie omziskiemu oddawa 2.

nastawstwo = zarzd 1. okrg obejmujcy bartników, jednemu
starocie bartnemu podlegy. — Bartnicy wszyscy tak nowogrodzkiego

jako ostrockiego nastawstwa, 79.

nicdziane drzewo = drzewo, na którym barci nie urzdzono,
nie majce urzdzonej dzieni. — Bartnicy loni.... kor z dbiny
odzieraj tak dziane bartne, jako niedziane surowe do roboty bartnej

godne, 90. Tedy jeli niedziany db odrze, ma da od niego kop
groszy dworowi, 90.
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niekiedy — niegdy, dawnij. — Za sa\vn('ij pamici And. Mo-

dliszcwskiego, niekiedy starosty omziskiego, 72.

nielotny = nieletni. — Kturcby dzieci po mierci oji;a swego

i matki swj zostay nielatne..., takowym dzieciom sd bartny powi-

nien da opiekuna, 37.

niesposohny zwyczaj — niewaciwy, niestosowny zw, 14.

niestanie na pozew = niestawienie si w sdzie na wezwanie.

O niestaniu na pozew, 22 ; 100.

nieuczciwy = zelywy, obelywy, uwaczajcy, nieprzyzwojity —
Dekretowi (sdowemu) adna strona sowy nieuczciwymi przyganiae

nie ma, 18.

nieioystarczanie robót, porów, toysatcza. —• Na boraci wielu

braci dziedziczy nie mog... dla spustoszenia borów przez niewystar-

czanie robót borowi nalecycli, 40.

niezhony = nieuczciwy, niegodziwy, bezbony. — Niezboni bar-

tnicy, 93.

nie zna = nie przyzna si, zaprzecza, zapiera si. — A je-

liby t aktor aowaby na pozwanego o jak krzywd, wiadka a-
dnego nie stawiajc, a pozwany by nie zna,... 30 (porów, nie zna
si do czego = nie przyznawa si do czego, nie uznawa czego).

nikczemny = niewany. — Takowe zamianki, y zaprzedania

maj by nikczemne, które... dzieci oprócz adnej trudnoci do swego

boru dorosszy lat odjyby, 37.

niktórzy = niektórzy, 65; obok niektórzy, 67, 73.

ni = nim, zanim, wprzód nim. — A wszake ni prawo za-

cznie, bdzie winien stronie... wprzód wróci. 28. Tedy takowe zapisy,

ni wynidzie rok y sze niedziel, do akt bartnych maj bywa prze-

wiedzione, 42, 44, 50, 86.

obieca si = obieca, pi-zyrzec. — wiadek, który obiecawszy

si stronie przysic niechcia, 103.

obicsi zam. obwiesi = powiesi. — Czeka a zdecinie, a po-

tym zdechego obiesi, 83.

obieszenie = obwieszenie, powieszenie. — Obieszony po obie-

szeniu przynajmniej ma by na szubienicy sze dni, 85.

obieszony -= powieszony. — Takowy ma by obieszony 83. —
Obieszony mali by zarazem z szubienice urzniony, 85; obieszeni, 85;
zoczyc obieszonego, 85.

obiniony = obwiniony. — A obiniony nie móg by si prawnie

oczyci, 109.

obroczny = czynszowy, z tytuu daniny naleny. Item obrocz-

nego zotych dwa na wito witego Mattheusza 94; siana obroczne, 2.

obtvaroiva co zapisem = ubezpieczy, zastrzec (por. warowa),
Jeliby jej (córce) za ywota swego ociec synom roskaza co da,
albo te zapisem to obwarowa, 38. A wszake ten... ma to sob^e

aktami bartnymi obwarowa, 57.
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ohtoicci kogo = uwiadomi, wezwa. — Do którego aktu gdy
ich podstaroi obwieci , z takowym pozwem powinni stan kady
z nich, 82.

ohicieszcza kogo na co = uwiadamia kogo o czym. — Pod-

staroi ma z roskazania starosty bartnego na kad spraw bartni-

ków obwieszcza y oznajmowa, 7.

ohaowany = oskarony, zaskarony, obwiniony. — Pozwany
od actora bdc obaowanym w sdzie bartnym o jakkolwiek krzy-

wd, 27.

ohy si prawnie z kim — obj si, rosprawi si, postpi
z kim wedle prawa. — Dokdby si z dunikiem o swoje rkojem-
stwo prawnie obyszed, za którego dug zarczy, 51.

ochdony przyodziewek = porzdne, wykwintne ubranie, 87.

ociec 38, 53, ojca 39, 6, po ojcu 39, 53, ojczym 36, ojcowski

53, 92.

odbiera sprawiedliwo = doznawa, dowiadcza sprawiedli-

woci, prz.

odby czego komu od boru = zby, odstpi, sprawi ubytek

z boru. — A jeliby on opiekun czego od boru komu odby, zamie-

nia.. 37 (por. zbywa czego).

odchodzi, odej upornie z praica lub od sdu = uchyla si
od wyroku sdowego, uchodzi z sdu przed wydaniem wyroku. —
Ot>alowany od aktora, gdyby nieczekajc dekretu, z prawa upornie

odszed..., od sdu by upornie precz odszed, 27.

odezica = odwoa to co si rzeko, cofn swoje sowa; ode-

Zicanie — odwoanie. — Których wiadków jeliby nie przewiód, po-

winien to przy wszystkim gminie bartników odezwa, tymi sowy: Com
mówi temu dobremu czowiekowi, lem to ga jako pies. A po ode-

zwaniu takowy ma by osadzany a nie wypuszczony, 89.

odezica bór lub odzywa kupi boru = odwoywa, uniewani
kupno boru sprzedanego. Jeeliby jaki powinny... chcia kupcowi bór

zaprzedany bliskoci odebra, takowy ma wprzód tego dowie, ja-

kow bliskoci bór zaprzedany odebraby chcia, który dowiódszy ma
odzywa dokdby nie wyszed rok i sze niedziel kupi onego boru

45. — A wszake jednak ni wyjd trzy lata, wolno dunikowi bór

swój odezwa i dugi i utraty zarazem zapaci, 50.

odzeio (boru sprzedanego), odezicu: odwoanie, cofnicie kupna
ze strony sprzedawcy przed upywem 1 roku i 6 niedziel od daty

kupna. — O odeztcie boru 45; przeciw odezwowi boru 44; odzytoa-

nic boru 45.

odj do swego boru = przywróci, odebra. — Które zamianki

i zaprzedania dzieci oprócz adnej trudnoci do swego boru dorosszy

lat odjyby 37.

odkleczy pszczoy = wyj plastry z górnej czci czyli z go-
wy barci, suce do wylgania si modych pszczó; zniszczy mode
pszczoy w gowie barci 58.

odnosi dekret = otrzyma wyrok, rozsdzenie, prz.



63

odpowiada = odgraa si, odpowiedanie , odpoivied — od-

graanie sic, pogróka. — O odpowiedzi : Gdyby kto z bartników b-
dc z jakiego rankom zajtrzony, mia nienawi na drugiego bartnika

i odpowiada mu, tak eby on bartnik dla jego odpowiedania niemia

bespiecmego icia na puszcz 76 (porów. Kociianows. ;,
Wróki" : nie

jest rzecz tajna, z jak wani z jakiemi swary y z jakim nakoniec

odpoiviadanicm te exekucy na nogi stawiacie t. II. str. 259 wyd.

pomnik. 1884 r.).

odpraivoiva prawa swe bartne , 1. - sdy, I. - sprawy = sdy od-

prawia, zaatwia sprawy 1, 10, 14. odpraici roboty = zaatwi,

ukoczy roboty, 12.

odprawoicanie robót = wykonywanie, odbywanie robót 76. —
odprawowa przysig = skada, wykonywa przysig, 1, 70,

czyni przysig 81.

odpra\voiva rugi bartne — odbywa sdowe dochodzenie o oby-

czajacli bartników (co 2 lata 19 listop.), 79.

odstpowa prawa = nieprawnie postpowa, nie zwaa na

prawo. — Bo ten, co si rk mci, ju prawa odstpuje, sprawie-

dliwo sobie czyni umyliwszy, 31.

odtvie si czego = dowie czego , udowodni. — Takowemu
sd bartny ma skaza odwie si niewinnoci swej 30.

ojczyzna = ojcowizna, majtek ojczysty spadek po ojcu, 40. —
Podobnie macierzyzn zwa si niajtelc po matce , bahizn — maj-
tek po babce (Zob. „Wróki" J. Kociianows. t. II, st. 270, wyd. po-

mnik.), dziadoicizna majtek po dziadu, stryJcowizna po stryju (Zob.

rejestr do Porzdku i do artyk. pr. magdeb. st. 1).

oMeczy 1. oMeci pszczoy = osadzi pszczoy w górnej czci
barci 68, 71, (porów. Jdeczy).

ohlch albo gniazdo s to plastry w gowie czyli w górnej czci
barci, w których si mode pszczoy wylgaj, 58, 71, 93; oldik 107.

ohrom — bez; okrom zdrady, cliytroci 97; okrora patni = bez

wynagrodzenia, bezpatnie, 112.

omieszka — zaniedba, opóni 50.

omieszkanie (roboty) = zaniedbanie, opónienia, 62, 63. omie-

szkanie domowe = zaniedbanie 2.

opoioiada si sdowi o co = zawiadamia sd, zdawa spraw
sdowi. — O który przydziatek ma si opiekun opowiada na kady
rok sdowi bartnemu, 37.

opowiada kogo = dawa zna o kim, wskazywa na kogo. —
Nima aden bartnik tai i owszem kadego winien kady opowiada
wedle przysigi rugowej, 90, 80, 87.

oprócz — bez. — oprócz adnej wymówki 6 ; oprócz adnej
trudnoci 37, 39 ; oprócz pomocy 53 ; oprócz adnej zwoki 52 ; oprócz

adnj folgi = bez adnej aski 17, 62, 63; oprócz pozwolenia sdu
bartnego 54, 85 ; oprócz widzcnników 54 ; oprócz adnego zapozy-

wania Bi^o.
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oprócz prawa — bezprawnie. — A wszake iby si oprócz

prawa targn na one pszczoy, których przedtym nie uywa, ma by
win pidziesit groszy karany 71.

opuci obyczaje niezwyke (pijastwo) = porzuci, 13.

ordynacyja ojcowska = wyznaczenie przez ojca jednemu z sy-

nów majtku bartnego ; uczyniony zapis dla syna na bór ojcowski

w sdzie bartnym. 53 ; — rozrzdzenie majtkiem : chcc uczyni or-

dynacyja midzy dziemi swoimi, 53.

osad pszczó w drzewach = zrojenie si pszczó; osiadanie

drzewa przez rój 67.

osdzony o jak win = osdzony skazany na kar pienin.
O jak win takowi maj by osdzeni 23, 67.

osiada w drzewa bartne — zaj bar lub drzewa bartne. —
A ci roje, któreby miay w drzewa bartne osiada, oni ludzie zbie-

raj, 67.

osiade pszczoy w dzieni — rój osiady na drzewie, zebrany

przez bartnika i osadzony w dzieni, 68.

osiado = posiado ziemska, wasno gruntowa. — Y ci,

którzy mao osiadoci maj 90.

osiady szlachcic = gospodarz posiadajcy sw ziemi i na niej

zamieszkay {imssessionatus). — Obiera starost bartnego sobie ró-

wnego szlachcica cnotliwego i dobrze osiadego, 1. A ma by sawy
dobrej osiady, gdy na sobie wiele ponosi, 2. — Takowa zapowied
jest zabroniona osiademu bartnikowi, 58 , 75. Osiademu zapowied
nie idzie, 58.

owiadczy co kim = udowodni co przez kogo, dowie czego

kim. — A ten co mu zadano zodziejstwo, owiadczyby to onymi lu-

dmi którzy to syszeli, 89.

otkn pszczoy wiech = zatkn przy barci wiech po okle-

ceniu pszczó, 71.

ozwa si = wystpi z odwoaniem, z uniewanieniem kupna 45.

patok ogólno polski potok lub strumie wody z góry pyncy,
którego oysko wyoone drobnymi kamykami 05.

pieni lub j^^csznia = narzdzie elazne do wydubywania
drzewa (przy robieniu barci). — eby zaczwszy dzia jakie drzewo

a nie dodzia dla zepsowania pieni, 57, 62. (u Kckiego „piesznia"

.

Nauka o pasiekach, str. 12 wyd. 1631).

pili prawo = by posusznym prawu
,
pilnowa prawa , wyko-

nywa co prawo wymaga, stosowa si do prawa, 100.

pilnie i pilno = usilnie, bacznie, bardzo. — A ma prosi o to

pilnie, 86; to te pilno potrzeba wiedzie, 83.

pisarz bartny „ma by osoba do tego urzdu godna
,
przez sd

bartny i bartniki starsze obrany" 8; 11.

patnia = paca, zapata. — Opiekun sierotom winien od boru

pewn kwot postpi.... y.okrom patni na kady rok ma przydzia

dziesicioro drzewa, 112,
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pobór — skadka, podatek. — Ale na takowej^o zoczyc po-

winni bartnicy po sobie pohór puszcsa tak na kata, jako i na inne

wydatki 84.

pochyha — wtpliwo (jak w czeskim), bez pochyby 50.

poda. = odda; bór wierzycielowi sdownie poda = odda
w posiadanie za dug 50, Porów, uda bór.

podj szkod = ponie szkod. — Musiaby z roboty do domu
i przez coby nie ma szkod podj 64.

podje cseyo — zje czego, naje si. Takowy onej strawy

raoe podje dla posilenia ciaa swego, 63.

podmicta pszczó, podmietywa pszczoy = oczyszcza barci

z robactwa na wiosn jmhnieti/wanie, podmiot pszczó = oczyszcza-

nie. — A zrzdziwszy gospodarstwo domowe, potym idzie próno
pszczó na puszczy podmicta

, y podmietajc robot z robakiem pra-

wie przeoonym trze, 73. A tak kady bartnik ma si na wiosn,
jak da p. Bóg ciepo, pospiesza do podmiotu pszczó, a podmiot ko-
czy najdalej do wita -go Stanisawa w maju, 73.

2)odsfaroci bartny albo suga bartny ma by sawy dobrej

w niwczym niepodejrzany, przez starost bartnego dany, 7 ;
podsta-

i*oci bartny ma pozywa bartuików sownie, 21
;
przysiga podsta-

rociego, 97, 98.

pogotoiviu = tym bardziej , dopiero. Gdy si rodzoni bracia

kilku icli na jednym boru zgodzi nie mog, pogotowiu tedy szwagro-

wie, 39. (Porów, u J. KociiANOws. Satyr w. 112 i 160).

polcrywaó win := ukrywa kar pienin, uchyla si od kary.

Pokrywajc winy sdu bartnego i panu starocie nalece, 26.

poliryiulca — udanie, pozór. — I niektórzy ciodz miedzy lud-
mi prawie jako pod pokrywk, czynic si pokornymi... uskarajc
si przed ludmi i narzekajc jakoby im w puszczy zodzieje szkody
czyni mieli w pszczoach 87.

pokupi win sdow = zapaci, ujici kar sdow, 52.

popa, popada w win = podlc, podlega karze, ujici kar
pienin. — Takowy pozwany ma popada w win 91. Takowy po-

pada w win sdowi bartnemu 3 zote polskie 91, 81.

poprzysic kogo, poprsysiya kogo = przysic przeciw komu,
popirajc sw skarg. — Takowego (zoczyc) pov,'ód powinien

z szeci wiadków zarazem poprzysic 72. A jeliby si przyzna,
takowego ju poprzysiega nie potrzeba. 83.

2^orhl pszczoy = poci, ci drzewo z pszczoami. — A gdy-

by takowe pszczoy kto porbi 59. Któryby bartnik drugiemu bart-

nikowi porbi sonia, albo db , albo jakie inne drzewo bartne, a oka-

zaoby si, e porbi, 60; 88. (porów. Jaco mne Micolay poranbil

granicz samowtor. Ksi. czers. pod r. 1415 str. 60).

porhienie jakiego drzewa z pszczoami, 82, 83 ;
porbanie 107.

porucony = poruczony, powierzony. — W sprawacli wszystkich

ninte poruconych, 97. to co mi porucono, 97.

postpek prawny = postpowanie prawne, proces sdowy, 52.

Sprawozd. komis, jzyk, T. IV 9
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postronny = obcy, czym jinnym si zajmujcy, uboczny. — Szu-

kaj (bartnicy) rojów pszczó, które zebrawszy, do domów swych no-

sz i innym ludziom postronnym przedaj, 67.

potrafi = natrafi, spotka. — A ktobykolwiek takowego lonego
bartnika w puszczy króla Imci potrafi... takowy lony ma by poj-

many, 75. Gdyby si któremu bartnikowi przydao, eby zodzieja po-

trafi w puszczy króla jmci, a onby albo pszczoy wydziera i t. d.

88, 21 (porów, trafi).

poioaa lekce co = lekceway co. — Sdy bartne lekce po-

waajcy prz.

poiuinny = powinowaty, krewny ony 41.

powód, powodowa strona = skarcy, zapozywajcy, zanoszcy
aob (skarg) do sdu. — Na jakowego (zoczyc) powodowa strona

dawaa swój powróz bartny, 83, 84, 101, 106. Porów. Jctor.

poicrós bartny = powróz zarzucany przez bartników na drzewo
celem podnoszenia si na tym drzewie i utrzymywania si na nim
przy urzdzaniu dzieni lub barci, 84.

powrozem robi = urzdza dzienie na drzewach. — Ktoby
tylko na puszczy powrozem robi, 81 ; na dbin powrozami azi 90.

pozosta kogo co = pozostawi. — Rkojmi naprzód prowent

króla jmci, jeliby go pozosta, (ma) odoy, 52.

poytlci, w gospodarstwie bartnym znaczy korzyci, które pszczoy
przynosz, t. j. miód i wosk. — Coby mia bartnik do poytku wy-

dzia, to zy czowiek odrze i ususzy. 90; 37.

prawo = ustawa okrelajca stosunki wzajemne pomidzy lud-
mi. — Nie miewali bartnicy prawa adnego pisanego

,
jakowymby

si sdzi mieli, prz. przeszym... bartnikom mao byo potrzebne pra-

wo na pimie, prz.

prawo = sprawa, proces sdowy: Prawo mie = mie spra-

w. — Zraniony ma prawo mie o rany swoje w sdzie gajonym 31.

pratvo ivie = prawowa si, wie spór. Nie wiódszy z bart-

nikiem adnego prawa w sdzie bartnym 33, 54. — praivo zacz
o co = rozpocz spraw w sdzie 29, 54 ; z prawa nie luychodzc =
nie przerywajc sprawy, nie tracc prawa, 54.

praicem kogo popiera (z dóbr) = poszukiwa na kim krzywd

drog prawn; do odpowiedzialnoci prawnej pociga. — Dzieci maj
go (opiekuna) prawem popiera z jego dóbr; a on ojczym powinien

si pasierzbom swym sprawi w sdzie bartnym, 36.

prawem przekonany lub prawem zwyciony = prawem prze-

wiadczony, któremu prawnie co udowodniono (jurc tictus) 23, 26,

50, 101 (porów. NiszczYCK. 229).

próny = zbyteczny, niepotrzebny, postronny. — Do stou s-
dowego, u którego sd bartny sdzi sprawy ludzkie, aden próny za-

siada niema, oprócz pozwolenia sdowego 16.

próny strzelec = luny, luzem chodzcy. — Zwykli te tako-

wi loni (bartnicy) towarzystwo z strzelcami miewa takowymi, któ-

1
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rych prónymi zowi, 75. Z strzelcami prónymi, którzy w puszczy

szkody czyniwaj, towarzystwa adne^^o nie miewaem, 80.

2)roVcnt ^ dochód, intrata, podatek 37, 47, 52; prowent kró-

lewski 52, 94, 112.

przn ko = sprztn, tj. skosi i zebra siano 48.

prziitnienic = sprztanie, sprzt 48. (porów, wyprztnienie).

2)rzcó czego, pr
,
par = przeczy czemu , zapiera czego. —

A jeliby tego par, e mu nie zadawa zodziejstwa 89.

przeczy przeciw sdowi ^ przeciwi sio , opiera sio sdowi

14; przeczy dekretowi = opiera sio postanowieniu, nie uznawa
go, 19. Takowemu dekretowi pozwany przeczy trudno ma 27, 40;

przeczy ordynacyjej ojcowskiej = nieuznawa, znosi, uniewania 53.

przedaicca boru („przedawcza") = sprzedajcy 43, 45.

przcdzmva = opatrywa, poprawia, przerabia dzienie czyli

barci na drzewach 3G.

przeJionanic prawa = udowodnienie prawne; przeprowadzenie

procesu sdowego. — A jeliby on dunik nie jednemu , ale kilku

osobom dugi winien by, a przyszoby do tego, eby bór jego duni-
kom za przekonaniem prawa musia by udany. , 45—46 (porów, pra-

wem przekonany).

przeoony =-- przepeniony, przeadowany 73.

przeoy aob = przedstawia, zanosi skarg. — Gdy ju
strona powodowa w sdzie potrzebnym bartnym aob sw przeoy
na zoczyc criminaliter 83.

przenagabyica = niespokoji, zaczepia, napastowa. — A ta-

kowy syn po ojcu sw3^m, któryby od ojca swego zapis na bór oj-

cowski otrzyma, nie moe by od adnego brata swego przenagaby-

wauy w boru ojcowskim czasy wiecznymi 53, 57.

przenojm = przekupstwo. — Sprawiedliwie bd zeznawa,...

nie z bojani, nie z nienawici, nie z mioci, nie s przenajmu, ale

dla Boga i sprawiedliwoci, 97.

przepada Avin sdowi = paci kar pienin sdowi, pod-

pada, podlega karze pieninej. — A sdowi win pidziesit gro-

szy pienidzy przepada, 32. — Strony obiedwie przepadaj winy po

grzywien trzy 99, 107, (porów, przypada winyj.

przewiadczy = przekona. — Co jeliby który by przewiad-

czony, eby robot sw wita chwalebnego nie uczci, ma by win
pugrzywny polskie karany 74.

przeszy = byy, poprzedni. — Onym przeszym cnotliwym bo-

gobojnym bartnikom, prz. — przeszy jm. pan starosta, prz. — wyko-

naniedekretu przeszego, 113.

przewicdzienic wiadków samotrze = przedstawienie (dwu)

wiadków, udowodnienie wiadkami, zawiadczenie, potwierdzenie 11.

za przeiciedzienicm prawa — wskutek postpowania prawnego, wsku-

tek dowodów w sdzie przedstawionycli , wskutek procesu sdowego.

A okazaoby si to jawnie przez pewne wiadectwo, albo za przewie-

dzieniem prawa 64 (porów, przewód sdowy = postpowanie sdowe).
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przeivie wiadków = stawie wiadliów, udowodni wiadkami
87, 88, 89, 91.

przeioie prawo lub przewie proces prawa na kim = prze-

prowadzi proces sdowy, wygra spraw z kim, prawnie kogo prze-

kona, komu dowie (probare) , zmusi sdownie do wynagrodzenia

szkody. — Ten, co prawo przewiedzie, ma pozwanego osadzi, a w wier-
dzi chowa 23. Któryby bartnik pozwany bdc, daby stronie powo-
dowej prawo na sobie przewie, a nie miaby czym paci, takowemu
sd ma bór odebra, 101.

przez = bez, sine. — Bory bartne, jeliby który by spusto-

szay i przez gospodarza wakowa 2.

przezysh prawa (jperlucrnm) = wygrana w sdzie, rzecz pra-

wnie przysdzona z powodu nieuczynienia zado dekretowi sdowemu,
prawnie zyskana, naleno, któr otrzymuje wygrywajcy spraw
(lucrum ex lite, perlucrimi). — Takowe przezyski nie na dobra ju-

risdictiey majdeburskiej, to jest domy, ogrody, role et id genus , ale

na bór bartnj^ w puszczy króla jmci ciga si maj 23 ;
przezysJci

aJctomwe — nalene powodowi, 23; 50, 52.

przyda si§ komu = przytrafi si, zdarzy si komu. — Gdy-
by si któremu bartnikowi przydao, eby zodzieja potrafi w puszczy

króla jmci 88.

przydziateh = przyróbek cz. powikszenie liczby dzieni czyli

barci na drzewach; barci dorobione 37.

iwzydzieica —- powiksza, pomnaa liczb dzieni czyli barci

w boru. — A takowy opiekun
,
pókiby on bór w swojej opiece mia,

powinien na kady rok na onym boru przydziewa po pitnacie drze-

wa sosnowego... 37. Okrom patni na kady rok ma przydzia dzie-

sicioro drzewa, 112.

przyganie = przygarnie = jile si zmieci w obie donie zo-
one obok siebie obkowato. — Przyganie miodu, 2.

przyodzieioeh = odzienie, ubranie, odzie. — Z ochdonego
przyodziewku, 87.

przypada winy = podlega karze pieninej. — A któryby

z nich oprócz przyczyn mianowanych do sdu nie zasiad,... przypada
winy trzy grzywny polskie G. — O winach, któreby przypaday z s-
dowego dekretu 91. — Gdyby... jeden drugiemu aja, takowy winy
in recenti przypada sdowi groszy 12; a stron za raz w sdach
przeprosi winien, jeeli czego nie uczyniby stronie przypada winy
tyle jak sdowi, 105.

przypozeio = pozywanie
,
powoywanie do gotowego pozwu lub

do oznaczonego roku: revocatio alicujus ad citationem elapsam
(Knap. 922, r. 1621).

przyhcie^ dzi przyjcie. — Opiekun dziecinnego boru... ma
wcale on bór dzieciom dochowa , a do wzrostu i przycia lat dzie-

cinnych, 37. (obok zejcie 38, 39, 40). — W staropolskim pospo-

licie uywane szcie i cie ze zoonymi: wyszcic , zaszcie i t. p., od-

powiednie stsow. bstije i bstvije
;

postaci nowsze: przyjcie, wyj-
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cic, zajcie i t. p. powstay w XVI tym wieku od j innego tematu

jid pod wpywem formy trybu bezokolicz. ji (porów, przy §. 39

25, 86, 88.

przysiny = przysigy (jurans). — Starosta bartny 2. —
Sdziowie przysini 4. — Pisarz bartny moe by nieprzysiny, 8.

(porów, przysinicy. Ksi. czers. pod r. 1409, str. 341 i 2).

prztjivaszczony = przycczony, zwrócony jako wasno. — A to

coby od boru byo zaprzedano, ma by do tego boru przywaszczone

tal£ drzewa jako i ka, 46.

pszczelnik, -kn = miejsce gdzie ule stoj, cz boru zawiera-

jca drzewa z barciami, 117.

puk = liuk, stukanie, liaas 13.

puszcza = las obszerny, niecity, w którym znajduje si zwierz

gruby. W puszczach byy bory bartne prz, 41, 53, 55, G7, 68.

puszcza, puci bór dzieciom = ustpowa, oddawa w posia-

danie 36, 37. — Powinna (ona) on bór krewnym ma swego pierw-

szego bez adnej trudnoci puci, wziwszy swoje dosy uczynienie,

41 (porów, pucina , bona. Ksi. czers. pod r. 1417, str. 108, 111

i 227, oraz K. Dunina. Dawne prawo mazowiec. st. 139).

puszcza pobór po sobie = zarzdzi pobieranie czego midzy
sob, urzdzi skadk. — Ale na takowego zoczyc powinni bart-

nicy po sobie pobór puszcza, tak na kata, jako i na inne wydatki,

84 (porów, pohór).

puar czyli poar ( d3'jalektycznie) = poar. — Jeliby kto

z bartników... nieopatrznie ognia odszed, od którego ognia puarem
bór by si zapali, którym puarem zgorzaaby któremu bartnikowi

sonia, albo db, .. albo by te od tego puaru uscho jakie drzewo,...

a okazaoby si to, e tym puarem ono drzewo zgorzao... 69 ; 2, 7,

74, 80, 94. '

ranJcor = gniew, nienawi. — A w tym zajciu prawa z ja-

kiego rankoru raniby jeden drugiego, 31. — Gdyby kto z bartników

bdc z jakiego rankoru zajtrzony, mia nienawi na drugiego bart-

nika, 76. (aciskie rancor, oris = zgorzknienie, wmiardnienie ; nie-

nawi; Dasipodius, Diction. 1642 r.).

rbi znami w drzewie = wycina znami, 56 (porów. Ksi.
ziemi czers. st. 249).

rbienie = wycinanie, 56 (porów. O cthore r()bene na mc Jan

aowa, tom ya rbil we swem. Ksi. ziemi czer. st. 194).

rczka = miara 10
'/i

garnca, któr bartnik odmierza danin
miodu dziedzicowi lasu, 2, 94.

rczy sie s. zwrotne = rczy, porcza, zarcza. — Ju na

tym rkojmi ma przestawa, gdy wiedzia za kogo i jako, na co i za

co rczy si, 52.

reyestroioan , regestrowany = notowany, podejrzany o wyst-
pek. —• Gdy zoczyca... pomówiby kogo... e z nim na zodziejstwie

spókowa, któryby przez wyznanie zoczycy by regestrowan,... ta-
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kowerau regestrowany jeli si czuje by niewinnym,. . ma do sdu
bartnego dobrowolnie przy, ^6.

regestroicanie = posdzenie, podejrzenie, notowanie, 86.

rlcojemstwo = obowizek, obietnica stawienia si za kogo w s-
dzie (Kkaps. 956), porczenie, zarczenie. — O rkojemstwie dugu,
51; postawi pewne rkojemstwo osiadych ludzi 76; w sdzie zezna
rkojemstwo 76. {fidejussoria cautio. Celich. Sów. pr. magdeb. 13).

rkojmi, -ego i rkojmy, -ego, lub rlcojmia, -i = porczyciel
(rkojmia = zarcznik. Knaps. 957). — A on wierzyciel pozwaby
rkojmiego o niezapacenie dugu, do sdu bartnego, y on rkojmi
prosiby sobie u sdu bartnego dillacyjej pozwolenia, 51. A jeliby on
rkojmia nieujci si wierzycielowi... takowy dug on rkojmi wierzy-
cielowi... powinien pod winami sdowymi zapaci 51; rkojmy, rkoj-
mego 52 i rkojmiego 52; rkojmimu, rkojmemu i rkojmiemu, 52;
którzy rkojmiowie, 76 ; a gdyby ten zufay bartnik nie mia rkojmi
do zakadu, to ma by do twierdzi wsadzon, 116.

rohah = liszka zaraz po wykluciu si z jaja pszczoy; nazywa
si take czerwiem. — A zrzdziwszy gospodarstwo domowe, potym
idzie próno pszczó na puszczy podraieta, i podmietujc robot z ro-

bakiem prawie przeoonym trze, 73.

robi drzewo = urzdza bar na drzewie, hodowa na nim
pszczoy i korzysta z niego. — Gdyby który bartnik robi drzewo
jakie bartne boru inszego bartnika.... a broniby si tym, e ono drze-

wo robi, i uywa go czas niemay w pokoju, 48. Gdyby bartnik bart-

nika zapozwa do sdu bartnego, i robi drzewo jego... y w tym drze-

wie pszczó uywa, a pozwany by nie zapiera, aleby rzek, e robi
jako swoje wasne, 58.

rohoci = robotnik, pracownik, najemnik, 75.

rodzaj = ród. — Takowym dzieciom sd bartny powinien da
opiekuna z liniey rodzaju onych dzieci, a jeliby si nie obra opiekun
z rodzaju ojcowskiego onych dzieci... 37.

roji si- pszczoy roj si, kiedy w jakiej barci w znacznej ji-

loci rozmnoone, rozdzielaj si, i jedna poowa w miejscu dawnym
pozostaje , a druga opuszcza macierzyskie pomieszkanie , i z barci

sjpie si, to jest ulatuje z matk dla uformowania nowej osady
(Sown. le. bart. Kozlows. 432). Rój przed wyleceniem z barci wy-
sya naprzód spomidzy siebie kilkanacie pszczó dla wyszukania do-

godnego miejsca do nowego osiedlenia (Koz. 265).

role, rohi bartne : aj dni do sdzenia spraw naznaczone cz. ter-

miny, w których si odbyway sdy bartne, naprzód co dwie niedziele,

potym co cztery, a w kocu co sze niedziel , 10. — Powinien te
podstaroci bartników na roki bartne sownie pozywa, 7. w pierwsze

roki bartne 81. w drugie roki bartne 52, w trzecie roki bartne 52,

do trzecich roków 52, na trzeci rok ma go przypozwa kaza, 22;
przysze roki 28; do roków bliskich 52. bj sdy w pewnych termi-

nach odbywane. — Podstaroci bartny na drugie roki bartne przysze
ma rok da, 27. Jest tego wielka potrzeba, aby., kady bartnik na



71

rokach bartnych bywa, to jest którzy nale do koleskicli, a kt(3rzy t
do nowogrodzkich roków. 12, 87, 100. roki wuhie 11.'5. c) sprawy nazna-

czone i sdzone w sdacli bartnycli. — Ci, którzy w puszczy szkody zwy-

kli czyni, najbarzi(y ten czas upatrnj, gdy roki bartne sdzone bywaj, 12.

rosterk prawny = spór 39.

rosparcic prawa = rozstrzygnienie sdowe sporu. — A oklek

do starosty bartnego przywie, aby u starosty bartnego byl, a do

rosparcia prawa miedzy stronami, 58.

rospiera si = spiera si sdownie, prawowa si. — Ma s-
dowi winy pitnacie groszy zapaci, a zapaciwszy z aktorem o spra-

w zaczt de principali rospióra si 22 (podobnie prze si = pra-

wowa si
;
pierca = prawujcy si, prza = spór, stsow. 2>'rja

;
preti,

prj, prii).

rota — forma przysigi prawem przepisana. — A tam kady
z nich (z bartników) przysig wedle roty opisanej czyni powinien,

79, 81 ;
przysiga na rot 88.

rone = opata zwyczajowa, pobierana przez podstarociego bart-

nego przy skadaniu przysig sdowych. — Podstaroci nie ma wi-
cej bra rotnego, cho sam przysiga, cho samowtór, lub te samo-

siódm, tylko grosz jeden 108.

rosdzieica bory bartne = przysparza czyli powiksza liczb

dzieni czyli barci w boru. Podobnie rosrahia. — Szlachta... bory

bartne midzy sob na swyche gruntach szlacheckich... rozdziewali

i rozrabiali, 1.

rozmyli si na co = namyli si nad czym, rozway co. —
Któryby ociec... do sdu przyszed bartnego, chcc uczyni ordyna-

cyj miedzy dziemi swoimi, na to si dobrze rozmyliwszy 53.

rozrzdzi kogo co = urzdzi, zabespieczy; rosporzdzi, po-

stanowi wzgldem kogo , czego. — Któryby ociec... chcc dzieci swe
rozrzdzi za dobrego zdrowia swego 53. — Bo kady ociec wie,

jako dzieci swe rozrzdza i wi, który syn jest jemu poyteczniej-

szy, 53,

rozumiany za co = poczytany, uwaany za co. — A takowi

ledwie co nie za zodziejów rozumieni by maj, 68. Takowy niema
by rozumian, aby one pszczoy chdziebnie kleczy, 71. Takowy ma
by rozumian za takowcgo obieszonego, co na wyznawa, 86, 87.

rzemioso = robota, zajcie, zatrudnienie, — Teraniejszego tedy

wieku takowe executie (wieszanie) ustay, gdy jest rzecz brzydka ta-

kowym rzemiosem si bawi, 84.

rzn robaka = wyrzyna plastry z noworodkami, uwaanymi
przez bartnika za niepotrzebne. — Rzecz i pewna i prawdziwa, e
si takowe pszczoy, u którycli robaka rzn, roji nie mog, 73.

rtig = (niem. die riige) badanie sdowe, roztrzsanie, docho-

dzenie urzdowne, inkwizycyja. „Na tym sdzie wielkim (burgrabskim>,

w maych miasteczkach
, y na wsiach , bywa badanie [co zowi ru-

giemj o zachowaniu obyczajów y wystpków kadego mieszczanina,

albo te wiejskiego ludu, gdzie wystpni jawnie bywaj karani." Po-
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rzdek sdów itd. str. 39 wyd. 1760 r. — „Postanowiono midzy in-

nymi "badanie sdowe czyli mg w celu wykrycia zodziei i rozbójni-

ków (ut innisitio alias rug de furibus Jieret).'- Dugosz, k. XII

pod r. 1451. tom 5 str. 78 i 84. „itu^^f^" bartne wedle staroytnego

zwyczaju w Nowogrodzie maj bywa odprawowane
,

przy oblicznoci

pana starosty tamejszego albo subdelegata jego..." 79. Na rugu bart-

nym za oznajmieniem podstarocich bartnych kady bartnik bywa po-

winien, 81. — Iw ten czas kady robotnik kadego bartnika, gdy
rug bywa sdzony w puszczy by niema dla szkód jakich czynienia,

81. — Rugi bartne co dwa lata, 19 listopada („przez dwie lecie")

79. — Przysiga rugowa 80. — na pierwszym rugu nowogrodzkim,

prz; w rugu bartnym nowogrodzkim 35; na rugu w Nowogrodzie 81.

(rugowa si = dochodzi, bada, indagowa. — ^^Rugujmy si
nakoniec, co kto królowej jej m. winien, kto obrazi sowem, abo po-

staw, abo wzrokiem, kto nie uczci jako przystoji pomazance boej,

niechaj pokutuje za to." G(!)RxicKr, Dzieje str. 126 wyd. 1637 r.).

runica, rusznica = strzelba gwintowana (w czes. runie). 80.

sd: sdy ziemskie, — sdy grodzkie, — mniejsze sdy bartne,

4; 13,^14, 15, 16, 17, 18, 19^ 25.

sdzi z rozumu swego = sdzi wedle rozumu, samowolnie. —
Nie z swego rozumu, ale wedle prawa uchwalonego sdzi 5.

sdsyica si, czstotliwe do sdzi si. — A wszake (bart-

nicy) nie chcieli podlega prawu majdeburskiemu , ale exceptie swe

miewali, jakowymi si sdzywali, 1. Take w sdach grodzkich

przez pana starost i podstarociego sdzywaj si, 4.

schroni si czego — schroni si przed czym, unikn czego.

Bo ten, kogo pozywaj, radby si pozwu schroni, byle móg 21.

sdzia bartny = czonek sdu bartnego, przysieny, przez bart-

ników wybierany 4; przysiga sdziów bartnych, 5; powinno s-
dziów, 6; 36.

serka , statek cz. narzdzie elazne bartne. — O wziciu po-

wroza, plenie, serki i closnki bartnych 63.

siano obroczne = siano z tytuu daniny, jak bartnik obowi-
zany skada corocznie starocie omyskiemu 2.

skaza na kim win = zaf^dzi, przysdzi kar komu, skaza
kogo na kar pienin. — Na takowym wina trzy grzywny polskie

ma by skazana, 18; 16, 77. Aktorowi taxa wedle aoby z win ma by
skazana 27. — Na takowym duniku rekojraemu do roków bliskich za-

pata ma by skazana pod winami sdowymi, 52. — Tedy na tak aob
samemu przysiga, ma by skazana (zasdzona, naznaczona) 30, 70, 88,

91; w którejby sprawie miedzy stronami widzenie skazane byo, 34.

skazowa czstotl. do skaza, dzi skazywa. — O jakby spra-

w przysiga bywaa skazowana, 1.

skad == ocena, oszacowanie, szacunek ; skad pieniny ~ oce-

na pienina. — Ma sd bartny, wziwszy do siebie insze bartniki,

wedle Boga, skad pieniny wedug wanoci boru uczyni, 40. A in-

szej braci wedle skadu z niego (z boru) popaci 40, 41. — Osta-



1
tek sumy wedle skadu onego boru dunikowi odda zarazem 50;

36 ; sMad sdu bartnego — ocena sporzdzona przez sd bartny. —
A wszake powinien (bartnik) bliskim onej ony take niepodnie ze-

szej wiano spaci wedle skadu sdu bartnego 41.

skorzysta kogo co = przywaszczy sobie cudze; zupi, zdo-

by, skra (porów, stsow. koristF>, spolia, koristivB spoliorum amans;
czes. kofistiti, konstovati upi i t. d.). — Ktoby si tego way,
eby pszczoy cudze z drzewa jakiego wywróconego albo zamanego
wyrbi, i one skorzysta... 55.

skorzyci kogo co = przywaszczy sobie, zupi. — Bo gdyby
ich (pszczó) tai, znak tego, eby je mia wol skorzyci 59.

luhi komu = zapewni komu, zarczy, przyrzec. — Gdyby
kto z bartników przeda beczk miodu zaszpontowan, za którby ku-

pcowi lubi, i nie ma by w beczce adnego faszu... 78.

miat lub niat — pie
,
pniak drewniany z pszczoami , umie-

szczony na drzewie bartnym, 110.

sonia — sosna (u Knaps. tylko sosna
; u Kochanows. sonia Satyr,

8). Sonia 32, 55; soni 46, 71; sonia 32, 60, 88, 117; sonie 117.

soicity — podwójny, dwa razy wikszy; dwójnasobny u Ivnaps.

Win 50 groszy pienidzy przepada, któr durantihus judiciis zapa-
ci powinien pod win sowit 32, 12; pod sowit win grzywny
polskiej 19.

spókotoaó — mie towarzystwo, uczestniczy, bra udzia, wspól-

nie dziaa. — Gdy zoczyca osdzony bdc... pomówiby kogo albo

z prawdy albo te z nienawici, e z nim na zodziejstwie spóko-
wa,... 86.

spraiva w sdzie bartnym: spraw jak zacz 29, 35; spraw
utraci 29 ; sprawy zaniedba 29 ; na spraw utracon popraivoiva
si 29; o spraw j)OZiva 29; ^— o spraw pratoo zacz lub spra-w prawnie czyni — wszczyna spraw, rospoczyna proces, 29; po-
toczne sprawy bartne, tytu.

sprawi si komu w sdzie — usprawiedliwi si, zda spraw,
da zadosyuczynienie. — A on ojczym powinien si pasierzbom swym
sprawi w sdzie bartnym 36.

sprawiedliwo — wymiar sprawiedliwoci. — Sdzia, gdy upor-
nie do sdu nie zasiad, tak, eby si sprawiedliwo ludzka na dal-

szy czas odwoczya,... ma by trzema grzywnami karan. 96; aby
wita sprawiedliwo nie upadaa, 96 ; aeby sprawiedliwo nie zdaa
by si wzgardzona, 85.

sprawGiva rol = uprawia rol. — Wprzód woli okoo jarzyn
robi, role sprawowa, 73 ; spratvoiva = wykonywa 97.

sprawowa si§ komu = usprawiedliwia si przed kim, tuma-
czy si, zdawa spraw (por. sprawi si). — A wszake o zapale-

nie puaru dworowi by si sprawowa powinien, 69.

spuci drzewo = ci, zrba; spuci póborek =- wyci po-

ow boru, 111. {Spuszcza drzewo z pnia mona trojako: a) przez

Sprawo?;d. Komiu. jzyk. T. IV, 10
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wykopanie , wykarczowanie ; 6) zapomoc piy , w czci siekiery

;

c) zapomoc siekiery. Kozows. 466).

stan = schronisko, mieszkanie bartnika na puszczy, w boru, na

stanowisku, staniu (porów. sts. stani); stanije habiatio). — Jeliby

si trafio któremu z bartników, albo te z obcych ludzi, eby w stanu

drugiego bartnika nocujc w nim jako nieopatrznie ogie zostawi

i spali... 70. A wszake z onym bartnikiem czyjby stan zgorza, ma
go spoinie pobudowa, najdalej do czterech niedziel, 70. Ktoby umyl-
nie] zaszedszy na puszcz szuka po stanach , albo schowaniach bart-

niczych, strawy bartnej... 63 ; w stanu 63, 76.

sta = rusztowanie z dylów na supach okoo drzewa w lesie,

o kilka sni od ziemi podniesione, dla pomieszczenia na nim uów
i zabespieczenia jich od wilgoci, myszy, ab, bydlt itp. (Kozows. 11).

stan = przyj do skutku, wynikn, powsta. — Który de-

kret stan za skarg (wskutek skargi) niektórych bartników, 72.

stanoivisJco w boru, tj. miejsce w boru traw zarose, lub czka,
gdzie bartnicy mogli z wozami stawa i konie popasa (Koz. 14)

;

porów. stan.

starosta hartny (caitaneus mellis seti mellicidarum) = pierw-

sza osoba w sdzie bartnym, „zawsze bywa narodu szlacheckiego" —
obierany na zasadzie prawa bartnego szlachcic „cnotliwy i dobrze

osiady," który wraz z 8 sdziami ze szlachty „ludmi godnymi i su-

mnienia dobrego" skada sd bartny, 2 ;
powinnoci starosty bartnego

2 ;
przysiga starosty 3 ; mniejsze sdy bartne przez dwie osoby z sta-

rost bartnym odprawowane i sdzone, 4 ; 36.

stawa komu prawo = przysuguje, suy komu prawo. —• W s-
dzie bartnym w zajciu prawa jeden na drugiego... targa si nie ma,

ale si prawnie broni, ile iemu prawa stawa, powinien 19.

strona w sdzie, u prawa = kady z dwu spierajcych si,

kady majcy spraw (strona powodowa w prawie = powód, aktor;

strona odporna, pozwana — obwiniony). — Tn wyraz strona rod.

msk. i zeus. — A tak który z stron one pszczoy prawem zyszcze,

ten on oklek od starosty bartnego wzi ma 58, 91, 105. — Powo-

dowa strona 84 ;
powód 83.

strudna przys. (utworzony z przyjimka s - dopen. 1. pojed.

trudna deklinacyji rzeczownikowej przymiotnika trudn, podob. jak:

spena, zbliska itp.) — przytrudno, nieco trudno, z trudnoci, nie a-
two. — O jakowych pszczoach gospodarzowi zrazu strudna si do-

wiedzie przy zabawie gospodarstwem domowym, 55; jakowych drzew

nowy gospodarz strudna zrazu wynale moe, 48.

sumnienie, wyraz waciwy staropolszczynie; w nowszym j-
zyku: sumieme. — Omiu sdziów szlachty ludzi godnych i sumnie-

nia dobrego, 1; dowie dwiema bartnikami wiary godnymi, którzy

w sdzie maj i:)od sumnieniem zezna (tj. sumiennie), i jest ten za-

mianek prawdziwy, 49; A jeliby zoczyca tak twardego sumnienia

by, eby si przyzna nie chcia, 83. Porów. Prace filol I, 87.
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surowe drzewo nlbn nicdziane — drzewo, na kt(5rym nic urz-

dzono barci ale „do roboty bartnej godne" 90; 46. Tosamo: „drzewo

jaioioe" 47, w rónicy od „drzewa pszczelnego" 47.

ioiadestico obok ogól. pol. wiadectwo. — Gdyby jeden dru-

giemu bartnik siano cbudziebnie bra, a byoby na to pewne wia-

destwo, 109; wiadectwo 19; w wiadkach wszelakich i w jakimkol-

wiek wiadectwie bywa nie mog: brat., stryj... 24.

wiadomiu przys. = wiadomie, powiadomu (Kxai'S.); jako

biegy, biegle. — Take i takowemu, ktoby od kocioa na sobie kl-

tw mia, w adnych wiadkach i wiadomiu by niema, 24. (por.

iiadomie, 80).

szJiOdoica = ponosi wydatki , szkod. — Na takowego zo-

czyc powinni bartnicy po sobie pobór puszcza, tak na kata, jako

i na inne wydatki, niedawajc powodowej strunie szkodowa, 84, 82.

szlwdzicn na czym = poszkodowany, szkodujcy, szkod pono-

szcy, doznajcy szkody. — Dla któregoby wz'cia czónu ten, czyjby

czóen, na robocie szkodzien by, 65.

szliodny ~ przynoszcy szkod, szkodzcy, szkodliwy, krzyw-

dzcy. — I nie mógby mu aden zadawa, aby jemu takie regestro-

wanie mogo by szkodne, 86; szkodni ("7.

sztuka prohuratorsha = sposób}^, rodki , wybiegi prawne, uy-
wane przez obroców, rzeczników na korzy podsdnego. — A on

zoczyca zrazu przyzna si nie chcia, aleby owszem zapiera, spo-

dziewajc si jak sztuk prokuratorsk od mierci by wybawio-

nym, 83.

sztoejca, zwykle szivajca = narzdzie elazne do robienia dziur,

62 {quo fit foramen. Knaps. st. 1174 wyd. 1).

szwiepioty = pszczoy „borówki" mieszkajce w dziuplach drzew

wypróchniaych, na pniu stojcych. — „Szwiepiotami zowi pszczoy,

które same siadaj w drzewa stare niedziane wypróchniae w lasach

i te w borach" 59.

tajic kogo czego = ukrywa kogo, co, zataji, zamilcze o kim,

o czym. — Bo gdyby ich (pszczó) zatai, znak tego, eby je mia
wol skorzyci 59. A jeliby te kto z bartników takowego zoczy-
c trafi w puszczy... a zataiby tego, 88; 90; a jeliby w sdzie

tego tai chcia, 88.

tameczny = tamtejszy, nalecy do pewnego miejsca {indigena

illius loci). — A byby na dowód pewny, takowy powinien panu

starocie tamecznemu pi grzywien polskich winy, 59, 68.

taniejszy = tamtejszy (utworzony na podobiestwo tutejszy) .
—

Rugi baitne... w Nowogrodzie maj bywa odprawowane, przy obli-

cznoci pana starosty tamejszego, 79. (Podobnie: panu starocie tu-

tejszemu, 80).

traci spraw = przegrywa. — A jeliby aresztu która strona

w sprawie swej nie uczynia judicialiter, tedy swoj spraw traci,

13; Wszake sprawy swojej traci nie ma, 14; Których (ksig) je-

liliy nie okaza, on spraw swoje traci wiecznie, 34.
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trafi kogo = spotka, natrafi, naj na kogo, znale. — Kto-

by zodzieja kradncego trafi w puszczy, 88. A jeliby te kto z bart-

ników takowego zoczyc trafi w puszczy,... któryby zodzieja trafi

i t. d. 88; 63.

trudni co = utrudnia co
,
przeszkadza w czym 1. czemu. —

(Niewiasty w sdzie) przy mach swycli w perory, gwary wdaway
si, trudnic sprawy prawne, szczebieczc, 17.

trudno = przykro, bieda, kopot. — A potym on sam ku-

piec... znalazby w niej (w beczce miodu) jaki fasz, dla któregoby

trudnoci jakiej zay, 78.

twierd, obok ivierd = twierdza, stsow. twridb. — Takowy
ma by do twierdzi wsadzon 102, do twierdzi odda 104, ma by do

twierdzi wsadzon y nima byd z twierdzi uwolniony, 116.

ttcorz lub ticdrz = robota, zajcie w borach okoo barci (stsw.

twarb opus) — O twarzy 74. Zwykli niektórzy z bartników zawioz-

szy si na puszcz na twórz, nietylko witu ale i niedzieli nie bor-

gowa, 74.

ticorzy na puszczy = pracowa, robi — Aby aden bartnik

nie way si w adn niedziel ani w wito uroczyste na puszczy

robi, tworzy, podmieta... 74.

ubiega si do czego = ucieka si, udawa si do czego. —
Którzy w ten czas, gdy si bartnicy domowym gospodarstwem bawi,
zwykli si do pszczó cudzych klczenia ubiega 72.

ucierzcidenie soni albo dbu = przecicie kory wraz z miazg u drze-

wa na pniu stojcego, aby uscho. — Takowy dekret (jak i za oci-

cie gazi) ma by o ucierzchlenie soni albo dbu , albo jakiego in-

nego drzewa bartnego z takow win. 61. — Stsow. crbt-ati y^api^-

csw, incidere. Mikl. radices, 106. Porów, u Szafarzyka: crtdni

a crclidni cdreJc , crtek a crsek na kamennych pochach , Pamdtky
hlahols. pisemnietYi, st. 4, u Kozowskiego: ocerMoica , oczera,

oczercza. Sownik, 298. — W Ksie. pock, z r. 1402 : Jakom ia ne-

czirszlil w boguszowe dzedzine przez granicz drzewa, fol. 28. — K.
poc. 1404 Jacomy neczirchszli regnolthowi drzewa fol. 41. — Ks. p.
z r. 1405: O ctor dzene na mc dzirsek zalowal bich mu ye ya czir-

chlil, tom ya czirchli szwc. fol. 47 (J. Przyborows,). Chtoby derewo

bortnoje czuoje so pczoami, sosnu oczer, abo poarom ooh , abo ja-

kokolwe skazi: = A ktobi drzewo cudze ze pczolaray oczechral, abo

poarem opali, abo iakokolwiek kazi : = Si quis arhorem melUficia-

riam alteriiis cum apihus, igne aut ferro, aut qualitercumquc corru-

perit'. itd. Statut lit. 1529 r. IX, 13. wyd. Dziay. str. 339.

uczci = uszanowa, poszanowa. — Gdyby strona stronie ma-

jc z sob w sdzie akcyj nie uccywszy sdu jeden drugiemu aja,
takowy winy in recenti przypada sdowi groszy 12, §. 105.

uczyni przysig = zoy przysig. — Takowy któryby na

rugu nie stan, powinien... takow przysig uczyni wedle roty opi-

sanej, 81. — Take: czyni przysig, 81, odprawoioa przysig 1, 79.
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ndaó, udawn6 kogo, co = odda w posiadanie, wypuci, wy-

dzierawi. — Starosta bartny.... bory bartne, jeliby który byl spu-

stoszay, y przez gospodarza wakowa , inszym gospodarzom y robo-

cizom dobrym... udawa powinien, 2.

udany bór = oddany w posiadanie. — A przyszoby do tego,

eby bór jego (dunika) dunikom za przekonaniem prawa musia

by udany, tedy ten, któryby wikszy dug mia, na dunika boru

osta si, ma, 60. — Bór ma by przez sd bartny zoony... a one-

mu rkojmiemu bór jego (dunika) ma by przez sd bartny udany,

tak w dugu za któryby zarczy, iako w iego przezyskach y w winaci

52. Takowy ma by z puszczy wywoany, a bór jego bartny ma by
jakiemu gospodarzowi udany, 86, 87, 68.

ugasn — usta. — Zabiegajc tedy temu jakoby ta swawola

ugasa, to kademu wiedzi potrzeba 14.

ugodzony = zgodniay, bardzo godny. — Bdc ugodzo-

ny, 63.

ujrze si z kim = zobaczy si z kim. — A potym ujrzawszy

si z onym bartnikiem, 63.

umysy na umys = umylnie, naumylnie, z umysu. — Zwyczaj

bywa u niektóryci Ijartników... i chodzc po puszczy na umys szu-

kali, y teraz szukaj rojów pszczó, 67.

utraci spraw — przegra spraw {perder causam). — Bo
niemoe drugi raz nikt o spraw prawnie czyni, któr ju raz utra-

ci, 29; takowy, któryl)y rani, spraw sw utrac wiecznie do tego,

któregoby rani 31
;
pod utraceniem sprawy swej, 13.

utrata = wydatek, koszt. A jeliby nieprzysig, ma utrat akto-

rowi co wyda na zapisy, wróci, 22. Lub: krzywda, szkoda. A takby

obie strony do utraty przyszy,- 58. O jakowych niektórzy z bartni-

ków tak te y obcy ludzie prawie dobrze wiedz, e takowi, tylko e
dla utraty swej opowiada ich nie miej, 87.

uznanie = poznanie, przewiadczenie, przekonanie. Tedy obie-

szony po obieszeniu przynajmniej ma by na szubienicy sze dni,

a to dla upamitania inszych, którzy patrzc na obieszonego snadniej

mog przychodzi, ile li, do uznania, 85.

uyiua pszczó = otrzymywa , cign korzyci z pszczó. —
I w tym drzewie pszczó uywa, 58. A wszake il)y si oprócz pra-

wa targn na one pszczoy, których przedtym nie uywa, 71 ; uy-
wa boru 36.

uywanie pszczó = obracanie na swój uytek pszczó. — A o da-

wniejsze uywanie takowych pszczó z stron ma mi zdrowe prawo
w sdzie bartnym, 58.

tuakanse lub tvakancyje = czas 6-u tygodni wolny od sdów
bartnych (od 13 lipca do 24 sierpnia). — Wakanse trwa maj po-

czwszy od wita . Magorzaty a do wita . Bartomieja, w któ-

rych wakancyach tak sd bartny, jako i wszyscy bartnicy maj od

sdów by wolni, 10.
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warowa zapisem — znhpspieczy, zastrzec, 112: — ioarowaó
czc?o = zastrzega, zabespiecza co Aby taka napotem swywola nie

znajdowaa si, waruj tego, aby aden bartnik bez wiadomoci sdu
bartnego nie way si przedawa ani wydawa do pszczelniku obcym
ludziom, 117.

u-arownie = z warunkiem nrzdownym , urzedownie. — Starali

si o to, proszc, aby artykuy prawnie spisawszy, warownie przez

pana starost approbowane byy. prz.

iwno = warto. Takowy bór jeliby wikszej wanoci by,
23; 36; skad pieniny wedug wanoci boru uczyni(5 40; bór urze-

downie zoy jakiejby wanoci by, 50: 52.

luay si czego = mie , odway si na co, mie odwag.
A tak ktoby si tego way, eby pszczoy cudze z drzewa... wyrbi
55 ; 61. Ktoby z bartników albo te i z obcych ludzi mia si tego

way, eby powróz bartny... wzi, 62. A jeliby si tego drugi raz

czyni way, 68.
' '

icidzenie = obejrzenie sdowe , naoczne przewiadczenie si
o rzeczy spornej przy ledztwie sdowym (visio). A pozwany... pro-

siby, aby jemu widzenie skazane byo, tedy sd bartny ma obiema
widzenie skaza 32, 33, 56 ; hrn si na widzenie = ucieka si do
sdowego obejrzpnia, 48. Sdowi groszy dwa, a pisarzowi pó grosza

naley; item od widzenia tak na drzewa jako y na ki 11. Porów.
Roty przysig krak. R. Hub n. 58.

icidzemiih = ogldacz, oceniacz, rzeczoznawca , biegy bartnik,

wyznaczony przez sd dla obejrzenia i rospoznania stanu rzeczy

o któr spór jidzie. — Sd bartny ma obiema widzenie skaza, wi-

dzenników dwóch bartników wiary godnych przyda i dzie widzenia

pewny naznaczy, czego si widzennicy zbrania nie mog... A tam
oni widzennicy dnia naznaczonego z obiema stronami maj si do

miejsca onego zni... A jeliby strona, która lub obie tak uparte

byy, aby w uznaniu widzennikom wiary da nie chcieli, tedy widzen-

nicy... 32, 33, 54, 56.

wieczno — prawo wieczne {jus perpetmim), posiadanie wie-

czyste; przeda tciecznoci = nazawsze, wieczycie, na wieczne czasy

na wieczn wasno. Przedanie boru bartnego wiecznoci 11. O wie-

cznociacli = o zapisach wieczystych, A2. — kupi wiecznoci =
kupi na wasno prawem dziedzicznym ziemskim. — kupiec boru

gdy bór kupi wiecznoci, powinien wedle prawa uchwalonego urze-

downie wwiz na on bór uczyni, 44.

wie prawo z kim = prawowa si, prowadzi proces z kim.

Zob. prawo.
ivi, wizi. Zob. tvwi.
teina = kara pienina, prawem okrelona, grzywna. — Do ta-

kowych sdów wszyscy.... bartnicy by powinni pod win na to uchwa-

lon, 10. A tak aby kady bartnik gospodarz na kade roki bartne

(bywa) pod win pólgrzywny polskiej pienidzy, któr gdy na roki

stanie powinien... zapaci pod takow sowit win (zob. sowity),...
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a nie ma by z wierdzi puszczony a odc win zapaci, 12. — A wi-

n pó{^rzywny polskich pienidzy ma by karany 14, 78. — Winy

ma zapaci sze groszy oprócz *;\dnj iolgi , 17. — Ma da kop
groszy (za oklek) z win grzywny polskiej, 71, 'j;3. — Takowego

sd ma win skara pógrzywny polskie, 19, 18; pod win sowit

32. — Sd bartny ma winniejszego kara win za nieuczciwe sowa
groszy pitnacie, 33. — Jednakow win po grzywnie polskiej maj
by iarani 46, i win dziesitk grzywien ma by karan, 104. Ta-

kowy dug on rkojmi wierzycielowi... powinien pod winami sdowymi
zapaci, 51, 52, 117. — Tedy on, co drzewa zadzia, niema go prze-

nagabywa wiecznie, pod winami sdowymi 57, 82. Takowej winy po-

owic ma by l<arany 5'J ; z win 60, 61, 63, 82. — Takowy tedy

mniemania zego i winy uctiodzi = nie podlega karze, 63 — u'in§

sdow pokupi — uici kar sdow 52. — fopada w ivin§ =
podlega karze pieninej, 81, 91. zob. skam wino.

loinno — wina, przewinienie. Znak by pewny by winnoci

jego, 25.

inien czego = sprawca czego; niewinien czego — niepoczu-

wajcy si do czego. — A pozwany by stojc simpliciter zapiera,

e tego nie winien, o co aktor auje, takowemu sd bartny ma ska-

za odwie si niewinnoci swej, 30; (zob. odwie si czego).

wrb wosku = krg wosku; massa cerae orhictdaris , massa
cerea circidaris. Wodek 122. Knapski 1343. — Zotych dwa za

miód, grzywna sdowi jedna i wosku wrb jeden, 93.

wrozi = azi powrozem na drzewo bartne. — Aby aden
bartnilc nie way sie w adn niedziel ani w wito uroczyste na

puszczy robi... kleczy, wrozi, dzia, 74.

wrzuci si komu na co = napa, werwa, wedrze si prze-

moc na co. — Gdyby bartnik' bartnika do sdu bartnego zapozwa
o to, i mu si wrzuci na sonia , albo na jakie insze drzewa, 32.

Albo te o k, i mu si na ni na miejscu pewnym wrzuci, po-

siek etc. 32. W takowej zapowiedzi mógby si jaki otr wrzuci na

one pszczoy, odkleczy albo i wydrze, 58.

wszytek — wszystek; ze wszytk naleytoci, 2. wszytkim bart-

nikom 59. wszytkie pienidze, 78. wszytko 78, 80.

ivtoczy co = przytoczy, przywie, przedstawi. — Na trzeci

rok (termin) jeli stanie, a wtoczy legale impcdimentimi (przeszkod
prawn), 22.

wivi, wwizi r. , = akt wprowadzenia w posiadanie boru,

uczyniony w sdzie bartnym po kupnie boru w cigu roku i 6 nie-

dziel; — wejcie w posiadanie na podstawie aktu w sdzie bartnym
sporzdzonego {occupatio possessionis ex edicto judicis, wwiezowdnie
si w majtno Knaps. st. 1358, wyd. 1621 r.). — l^iupiec boru gdy
bór bartny kupi wiecznoci, powinien wedle prawa uchwalonego urz-
downie wwi na on bór uczyni przed podstarociego bartnego....

Jakowej wwiezi jeliby kupiec czyni omieszka itd. 44. Item od wizi
póltrzecia grosza sdowi z pisarzem, a podstarociemu bartnemu grosz
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jeden. 11. Porów, wwizan, lolzicdzkzowan infeodatus , u Lelew.
Pols. w. red. IV, 234. Celich. Slown. pr. raagd. 15. Podobnie: ivivi-

zanic, wiciaza si. — Pan Miczek ujedna si z kmieciem s Wojt-

kiem o rany i o dwoje wizanie dobrowolnie. Roty prz. krak. N. 69;

wiadezymy jee Sulkowy dzieci wwizaii si w jego cz myna.
Roty przy. krak. N. 73.

icychodzi z prawa = przerywa proces 1. spraw sdow, tra-

ci prawo dalszego prawowania si z kim. — Takowy dug on r-
kojmi wierzycielowi z prawa niewycliodzc powinien pod winami s-
dowymi zapaci, 51; 54.

wycicie pszczó = cicie drzewa bartnego, z ulem lub bar-

ci. — I^toby si tego way, eby pszczoy cudze z drzewa wywró-
conego wyrbi... takowy bdzie winien da temu czyje pszczoy wy-
ci, dwie kopie groszy, 55. (podobnie: lo^rhi pszczoy).

wi/ciosanie znamienia z drzewa bartnego = wycicie, cicie,
zgadzenie znamienia, 54.

wydzia drzewo = wyrobi bar lub dzie na drzewie. — Który
bartnik jakie drzewo dzia pocznie, niecie zarazem wydzieje, 57. —
tedy ma wydzia za jedne sonia dwie soni a za jeden db , dwa
dby, 69. — coby mia bartnik do poytku wydzia, to zy czowiek
odrze i ususzy, 90. Por. dzia, dodzia.

wydzira , wydrze pszczoy — wyj bez wiedzy waciciela
plastry z pszczoami z barci i zniszczy przez to bar. — Mógby si
jaki otr wrzuci na one pszczoy, odkleczy albo i wydrze, 58. Lo-

ni bartnicy zwykli w puszczy szkody czyni tak w pszczoach, jako

w lasach, to jest pszczoy wydziei'a, yka w lasach drze, 75. Gdyby
si któremu bartnikowi przydao , eby zodzieja potrafi w puszczy

króla jmci, a onby albo pszczoy wydziera, albo sonia z pszczoami
porbi... 88. Wydarcie pszczó 82, 83, 107.

icyhurzame pszczó = zmuszanie pszczó do ustpienia z barci

zapomoc dymu z próchna palonego na wglach 68,

wykurzywa (to). Zwykli niektórzy z bartników... pszczoy
wieo osiade z dzieni wykurzywa,.. co jest rzecz plugawa, nietylko

ludziom ale i panu Bogu omierza, 68.

wynaluzeh sdziów, lub sdu = wyrok, postanowienie, dekret

(czes. nale = sententia). — Sprawiedliwo kademu z wynalaskiem

sdziów bartnych, nie z swego rozumu, ale wedle uchwalonego prawa
czyni powinien bd (staiosta bartny) 3. — Któryby bartnik na pod-

starociego bartnego nakazowanie nic niedba,... takowy in rccenti ma
by win karan wedle wynalasku sdu bartnego, 7.

icynalazek przyjacielski = rozsdzenie, uchwaa, sd polu-

bowny. — A jeliby si dzieci chowa nie chcia podj (opiekun),

tedy z onego boru ma postpi na kady rok dzieciom dawa wedle

wynalasku przyjacielskiego i sdu bartnego, 37, 38, 39.

wynosi pozwy = wrcza pozwy, pozywa bartników na roki

bartne (powinno podstarociego). — Sprawiedliwie bd zeznawa
i pozwy bd wiernie wynosi i sprawowa, 97 (porów. art. 7),
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wyrbie — wyci ; lui/rhi pszczoy (por. wycicie pszczó).

A takowe pszczoy gdyby l<tóry bartnilc znalaz w puszczy, powinien

o nich w s.zie bartnym wszyti<im bartnikom opowiedzie, by wszyt-

kim jawne byy, eby jaki otr niewyn^bi onycli, 59; 5.0.

wyrzdza powinno = spenia, wykonywa. — l^odstaroci

ma... powinno wszelak wedle roskazania wyrzdza, 7.

wystacza = wystarcza, wydoywa, sprosta, dawa rade. —
A dokdby on bór trzyma (opiekun), powinien na onym born robot
i dzietw na kady rok wystatcza, tak jako o opiekunach jest opi-

sano (t. j. dostateczn ilo barci lub dzieni utrzymywa) 36. A je-

liby on opiekun przez te lata, w któreby on bór trzyma, dziatw na

onym boru nie wystatczy, 37; ileby drzewa wystatcza mia (powi-

ksza liczb drzew z barciami, zaprowadzi dzienie) 37; — Gdyby
bartnik najdalej trzech lat robot jorowi bartnemu wystatcza omie-

szka, bez poehyby bór zniszczby musia, 50 ; obok : ivjstarczy 94.

wywie si. = usprawiedliwi sic, uniewinni si, oczyci si.

A jeliby takowego regestrowania zaniecha, a nie wywiódby si
wiadkami..., takowy ma by rozumian za takowego obieszonego 86.

wywoany z puszczy — wydalony, usunity z towarzystwa bart-

ników, wygnany z puszczy. —• A jeliby te za pozwem stan na

roki nie chcia..., z puszczy króla jmci ma by wywoany, a bór jego

gospodarzowi dobremu ma by udany, 87; 86. — Takowy tak win
zapaciwszy, ma by z puszczy wygnan wiecznemi czasy i wywoa
podstarocim, 107.

tcyznawa co na kogo = podawa, zeznawa co na kogo, po-

mawia kogo o co, obwinia. — Takowy ma by rozumian za tako-

wego obieszonego, co na wyznawa, 86.

iczda kogo = skaza kogo zaocznie; ivzda kogo za niesta-

nie — osdzi spraw na korzy strony obecnej w sdzie , a na nie-

korzy niestajcego = secundnm praesentem pronuniare, sen con-

tra absentem ;
— dopuci sdu w niebytnoci swej, przez niestanie

w sdzie (u prawa) utraci spraw — dare eremodiciuin : dare cau-

sam desertam. — Wzdano mi o niestanie = ex eremodicio senen-
tiam iKissus sum. Knaps. 1346, wyd. r. 1643. — Wzd w zyshi —
dochodzi zysku (korzyci). — A jeliby na trzeci pozew pozwany
aktorowi w zysku si wzd dopuszcza... na takowym aktor dobry

zysk otrzyma, 22. A komu by te... przez sd bartny przysiga z dwie-

ma wiadkami skazana bya, a dopuciby si na takow przysig
aktorowi w zysku wzd... takowy popada w win sdowi bartnemu
trzy zote polskie, a stronie nagrod za szkody, 91. A gdyby si
strona pozwana daa in contumaciam wzd , ub chociaby stawa,
a wiadków szeciu nie mógby stawi, takowy... ma 10 grzywien pol-

skich zapaci, 107. — Z takowymi wiadkami do sdu niema by
przypuszczony, ale ma by od aktora w zysku wzdany za pozwole-
niem sdu bartnego, 25. Do której sprawy gdyby przyszed (do sdu)
a ju go wzdano, albo przeciw jemu ewazyj otrzymano... 28; bdzie

Sprawozd. komis. j§zyk. T. IV. JJ
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winien stronie, przeciw której sprawy aresztuje, to, co go w zysku

wzdawal, albo ewazyj^i otrzyma, wprzó'! wróci, 28. W zwizku z tym
pozostaje znany u Sowian zakad sdowy, zwany lodanie'^ polega on

na tym , e strony spierajce si skaday w sdzie oznaczon sum
pinidzy, któr po zapadym wyroku rozdzielano pomidzy sdziów
i stron wygrywajc. Porów. Maciejows. Hist. pr. slow. III, st. 274
i 277—9. Co do czeskiego rddni: Hermexegild Jireek, Z)as i?ec^^

iu Bóhnien u. Mdhrcn. 1865, /, 00 „GerichUiche Wette."

wzdaica co : majtno, kupno = oddawa w posiadanie, ust-
powa co prawnie, urzdownie. Taki akt uczyniony w sdzie nosi
nazw luzdanie lub zdanie (poczym sdzia nowonabywc w posiadanie

nowej wasnoci urzdownie wprowadza czyli ivivizuje Porów, loici).

U Lelewela: wzd, res/r/nare, Pols. wiek. r. IV, 235. W Stat. ma-
zjw: Obyczaj tczdawcuiia barci (De resignatione meUijicwrnm)....

gdy kole i kielkokro niektóry bartnik w naszych ziemiach powieciecli

nie chciaby, nie móg albo niektórym obyczajem wymawia si barci,

któr przedtym sprawia, dzira i mia sprawia i dzire... tegdy...

bar ma i winien bdzie oblicznie wsda albo spuci. Lelewel Ksi.
ustaw, str. 140—14L Wsdawajcy bar ma postawi rekojemstwo {re-

signans mellificia...). Gdy bartnik uciecze barci nie wsdaw... Ki.
ust. 141. — Wawrzyniec stargowa o Falanrice s Gotartem wiecznie

ma mu je na gody wsda. Ksi. ziemi czers. pod r. 1418, st. 40.

O które raukojemstwo wsdania krakowian Szczepan na mi aowa,
tego mu ja nie ranczy. K. czers. st. 46. — Porów. „Obyczaj zda-

wania imienia stojcego" w Porzdku sdów i spraw miejskich prawa

majdeburskiego, str. 45 i nast., wyd. 1760 r.

iczdaicne = opata zwyczajowa przy wchodzeniu w posiadanie

nabytego majtku (boru), pacona w sdzie przez nowonabywc. —
Wzdawne starocie bartnemu y braterskie bartnikom wedle zwyczaju

dawnego zarazem ma by od kupca boru pacono, 43.

luzdohy si na kogo = zdoby si na k,, postara o kogo,

wyszuka k. — A tak, gdyby zoczyca jaki by na mier osdzony,

a nie mogliby si na kata tak rycho wzdoby, tedy... ma by zo-
czyca... pod stra w czwierdzi chowany, 84.

za przyjim. z narzdn. = na skutek, wskutek, z przyczyny, z po-

wodu. — Za przekonaniem prawa 50; za przewiedzeniem prawa 64;
za postpkiem prawnym 52 ; który dekret stan za skarg niektórych

bartników 72; gdyby bartnik za przewinieniem, a za dekretem sdu
bartnego... upornie do czwierdzi i nie chci.i.., 77. A jeliby te za

pozwem stan na roki nie chcia, 87.

zahuica czym = zatrudnienie, zajcie, robota, praca. — O ja-

kowych pszczoach gospodarzowi zrazu strudna si dowiedzie przy

zabawie gospodarstwem domowym, 55.

zabiega — zapobiega, stara si, troszczy si. — Staroytni

bartnicy zabiegajc, ajy za potomków ich w przyszy czas zo, upór,

swawola wszelka nie szerzya si, prz. — Zabiegajc tedy temu
,

ja-
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koby ta swawola ugasa, 14. — Zabiogajiic tedy temu, aby takie swe-

woli ustay, (i 7.

zacz prawo -- rozpocz proces, spraw; skoczy prawo

z kim =^ ukoczy spraw, 26; 27; 29; pozwaby o orui spraw
wprzód prawem zaczta oneii:o 29; o tti spraw; |»r;iwo zaczj^i 29.

Gdyby bartnik bartnikowi psz zoy jego okleczy, niezaczwszy z nim

prawa, 71; zaczwszy pami, prz.

zadaica sobie wzajemnie sowa nieuczciwe = obrzuca si so-

wami nieuczciwymi, y si sownie, miota sowa obelywe ; zada-

tva swar = wszczyna kótni, kóci si, swarzy sio. — l*i'zy wi-

dzennikacli i sami sobie nicmaj nieuczciwyci sów zadawa, ani bro-

ni na si targa; a jeliby jaki swar al)0 nieuczciwe sowa przy wi-

dzcnnikacli zadawa sobie mi(di, albo si broni na si targali, alboby

jeden drugiego zrani. . 33. Zadwwa = zarzuca. — I nie mógby
mu aden tego zadawa, aby jemu takie regestrowanie mogo by
szkodne 86. Ktoby komu zodziejstwo zada, a nie dowiód tego 89.

zadzia drzewo — zacz dzia czyli urzdza dzie lub bar
na drzewie ydodzia lub ivydzia — dokoczy urzdzenia dzieni ub
barci); — zadziane drzewo = drzewo, na którym rospoczto dzia
czyli urzdza dzie lub bar. — A wszake ten, co dodzieje zadzia-

nego drzewa, ma to sobie aktami bartnymi obwarowa ;,.. tedy on, co

drzewa zadzia, nie ma go przenagabywa wiecznie pod winami sdo-
wymi, 57.

zadziateJc = rospoczta bar czyli dzie na drzewie ale nie

urzdzona zupenie. — O zadziatkach , 57; a jeli minie zadziatko-

wi... cztery niedziele, tedy ono drzewo ju nie jego, ale tego ktoby

go dodzia, 57.

zadziewanie drzew = rospoczcie urzdzania na drzewie barci

czyli dzieni. — Zadziewanie drzew w puszczy króla jmci z dawnych
czasów s zabronione, 57. (porów, dzia, dudzia, ivydzia).

zajcie prawa lub zajcie prawne = zajcie sporu. — W sdzie
bartnym w zajciu prawa jeden na drugiego ani nieuczciwymi sowy,
ani rk, ani broni targa si nie ma, 19; z zajcia jakiego prawnego
25. A w tym zajciu prawa z jakiego rankoru raniby jeden drugiego

31. — Sd bartny w zajciu prawa o talcowe pszczoy ma zesa
podstarociego bartnego, 58.

ak = sie naksztat maego niewodu robiona, majca dwa
skrzyda i niby matni. — Stawianie aków, 2. — O wziciu aku.
Gdyby bartnik bartnikowi na jego zastawisku ak albo kilka wzi,...

takowy za Icady ak powinien zapaci po 10 groszy, 66.

zakad = zoenie zastawu dla pewnoci, zoenie realnego do-

wodu porczenia; 2) sam przedmiot zoony czyli zastaw, kaucj^ja

(pignus). — zakad zaoy = zoy zastaw. — Rkojmiowie maj
w sdzie stan i to zezna rkojemstwo i zapisa, zakad miedzy
nimi zaoywszy, 76. — Takiego zego zufalc sd bartny powinien

przez zakad uskromi, to jest miedzy obiema stronami po dziesiciu

kop groszy polskicli, 116. zakad zapisem zarczy 116.
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aoba = skarga, zaskarenie, zaalenie. — Tameczni bartnicy

szlachta... przed ksita si pozywali i aoby swe przekadali, 1. —
Takowemu sd bartny ma zysk wedle taksy aoby aktorowej cton

poenis de jur solitis etc. 22. -7- Pozwany... stojsLC 2iei'S0)ialiter a na.

aob poczwszy odpowiada, nieskouczywszy .. od sdu by upornie

precz odszed, 27, 30 ; 56. — aob uczyni o jakkolwiek krzyw-

d = skarg poda o... 30. — aob przekada, 1. przeoy = skar-

g zanosi, zanie, wnie, 48 ; 83.

aowa na kogo o co — skary. — Którzy zeznali w sdzie,

e tak jest, jako aktor auje, a pozwany... zapiera, e tego niewi-

nien, o co aktor auje... 30.

zaoy zakad, zob. zakad.
zaoony = ustanowiony, powstay. — Prawo bartne skd jest

zaoone, 1. — zaoy prawa = ustanowi, uoy prawa. — Bart-

nicy szlachta otrzymali od ksit, e im pozwolili prawa swe bartne

miedzy sob zaoy, 1.

zamaga, zanióc = zapomaga, wspomaga, zasila, powiksza
liczebnie, mnoy. — Jakowe pszczoy (szwiepioty) roje w puszczy

zamagaj bartnikom, 59.

zamianehj zamianku = zamiana jednego przedmiotu za drugi, da-

nie jednej rzeczy za drug; 2) sam przedmiot dany i drugi za niego

wzity. — O zamiankach, 49. eby bartnik jeden z drugim chcia jaki

zamianek uczyni drzewami, tedy maj to w sdzie bartnym czyni

y zeznawa, a da sobie drzewo za drzewo, dobre za dobre, jakowego
zamianku maj obie strony dowie dwiema bartnikami wiary godnymi,

49. — ^am/a«e^ prawdziwy= jistotna, rzeczywista zamiana jednej rzeczy

na drug; zamianek zmylony = sprzedanie pewnej rzeczy za pienidze,

a zeznanie w sdzie bartnym do zapisania jako zamianku. —- Takowi
drzewa boru swego wasnego bartnego inszym bartnikom moniejszym
zaprzedawali, a do sdu bartnego przyszedszy obie strony zamianek

drzew zmylony zeznawali, y sobie zapisywa roskazowali, 49. — (Dwaj

bartnicy) w sdzie maj pod sumnieuiem zezna, i jest ien zamianek

prawdziwy a nie zmylony... takowy zamianek ma im by zapisany,

a inaksze zamianki bywa nie mog, 49. — A takowej szkody nie

drzewem gotov/ym boru swego, ani zmylonym zamianku czynieniem

paci, ani opisowa ma (bartnik), jedno wasn robot swoj, 69.

zmiankowy zapis — zapis o zamianku, t. j. zapisanie urzdowe
w sdzie bartnym — zamianku uczynionego. — Zapisy wszelakie tak

wieczyste, jako zamiankowe, abo te zastawne, z strony borów bart-

nych maj bywa w wasnej jurysdykcyjej bartnej czynione, 42.

zapis = zapisanie, wcignienie czego do ksig lub akt bartnych

;

zapis wieczysty, zapis zmiankowy, zapis zastawny, 42. zakad lud-

mi statecznymi i zapisem zarczy 116.

zapisny dug = dug zapisany, zabespieczony urzdowym zapisem

na nieruchomoci dunika. — Dug zapisny, któryby pozosta na boru

po ojcu, a dzieci jeszcze do lat nie przyszy... opiekun... powinien za-

paci, 50, 114, 115; dug zapisa na boru 50.
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mpowid czego = urzdowe zabronienie komu rosporzdzania

majtkiem ruclioraym 1. nierncliomyra bez wiedzy wzbraniajrego
;
po-

oenie aresztu na majtku; areszt. Zapowied pszczó = |)rzyare8zto-

wanic barci z pszczoami, zastrzeenie prawne, urzdowe co do uytku
z pewnych barci na drzewach, celem rozstrzytrnienia prawnego do kogo

nale powinny; z<q)Oiviedzi pszfzoy = zastrzec, wzbroni urzdo-

wnie komu uytku z pszczó. — A tam eby on aktor domaga si
u sdu tego, aby one pszczoy urzdownie zapowiedziane byy do ros-

parcia prawnego, takowa zapowied jest zabroniona ile osiademu l)art-

nikowi, bo w takowej zapowiedzi mógby si jaki otr wrzuci na one

pszczoy, odkleczy albo i wydrze, 58. Osiademu zapowied nie idzie =
osiady nie podlega zapowiedzi cz. aresztowi, 58.

zaprzeda — sprzeda zupenie, odprzeda. — A któryby bartnik

way si tego, eby surowe drzewa albo li te k od boru zaprze-

da..., talvOwi obadwa... jednakow win po grzywnie polskiej maj
by karani. A to, coby od boru byo zaprzedano, ma by do tego
boru przywaszczone, 46, 49; 55; na wieki zaprzeda, 47; — ma
by karan i bór jego ma by wzity a drugiemu bartnikowi zaprze-

dany, 104.

zaprzedanie = sprzeda 37.

zarazem = zaraz, niezwocznie, natychmiast. — A jeliby onego

zoczyc na puszczy poima nie móg, tedy ma zarazem przy y to

wszytko opowiedzie, 88.

zasiada, zasie do sdów = zasiada w sdzie, uczestniczy

w sdzeniu spraw sdowych. — I^owinno sdziów bartnycli : Na
kade prawo bartne do sdów zasiada oprócz adnej wymówki, 6.

A któryby z nich .. do sdu nie zasiad,. . przypada winy trzy grzy-

wny polskie, 6.

zastawisTco = miejsce, w którym zastawiano sieci. — Ul pró-

ny wewntrz farb czyli zant wymazany i zacignity na drzewo

dla zwabienia roju, nazywa si horzennikiem , a drzewo , na którym

go umieszczono, drzewem zastawnym (K^oz. Slow. 11). — Gdyby
bartnik bartnikowi na jego zastawisku ak albo kilka wzi... takowy

za kady ak powinien zapaci po dziesiciu groszy, 66.

zastaioowa = zastawia, oddawa w zastaw jako zapewnienie

za dug. Zastawowanie = zastawianie, oddawanie w zastaw. — O za-

stawowaniu drzew bartnych i k, 47; — Drzew adnych bartnych....

ani te knieje od boru aden drugiemu bartnikowi zastawowa niema 47.

zawiea przys. = wieo, nieodwlekajc, niedugo po czym.

eby kogo zastano cudze pszczoy wydzierajc..., albo gdyby go dwuch

bartników widziao, a on by im uszed, a oni zawiea przyszedszy

do starszych oznajmili o tej sprawie 104.

zataji hogo = przemilcze o kim, przy sobie cz. w sekrecie co

zachowa. — A jeliby te kto z bartników zoczyc trafi w puszczy

szkod czynicego, a zataiby tego, a byo to pewne wiadectwo na

takowego, któryby zodzieja trafi i zatai, takowy ma by do sdu



86

zapozwany, 88; zoczycy w puszczy szkod czynicego nietrafi, ani

go zatai, 88.

zazdromy na roboty — chciwy roboty, zabiegliwy, pracowity,

Weszo to w obyczaj miedzy b.irtnikaini, a zwaszcza takowymi, któ-

rzy na boracli bn-tnycli na roboty nie s zazdrociwi, i gdy któremu

nie dostawao cliieba, soli, albo okrasj' albo te sukni, tedy takowi

drzewa boru swego... zaprzedawali, 49.

zaijwa czego = uywa, posugiwa si czym, ucieka si do

czego. — Bartnicy szkód adnych miedzy sob w puszczy króla jmci

nie czynili, dla tego mniej praw sdu zaywali; prz.

zbywa czego o 1 boru = pozbywa si czego z boru , odstpo-

wa, sprzedawa co z boru. — A takowy opiekun dziecinnego boru

nie ma od boru ouego niczego zbywa, 37 (porów, odhy czego

komu^.

zdohyica si na swiadki = poszukiwa, zyskiwa, zjednywa

wiadków. — Takowy z gotowymi wiadkami do sdu przy ma.

a nie ma si w sdzie na nie zlobywa, bo eby si na wiadki

w sdzie zdobywa, znakby pewny by winnoci jego, 25.

zdrowe prawo = suszne, przysugujce, niezaprzeczone prawo.

A o dawniejsze uywanie takowydi pszczó z stron ma mie zdrowe

prawo w sdzie bartnym, 58. A o szkody, któreby on bartnik mia

przez wzicie czónu , zdrowe prawo mie ma, 65 ; o dug zdrowe

prawo czyni, 51.

zjedna s/ z kim = pojedna si, pogodzie si z kim. — By-

wao tego po czci, i bartnik zaczwszy spraw z drugim bartni-

kiem... a nieskoczywsi:.y sprawy swej zacztej , z pozwanym si zje-

dna, 26; 91; — Alboby si z stron zjedna 91. — zjedna =
ugodzi si, uoy si. Na czymby zjedna móg, 91.

zoczyca (bartny) = dopuszczajcy si kradziestwa pszczó,

albo wydarcia pszczó albo porbienia jakiego drzewa z pszczoami

O zoczycach, 82. O egzekucyjej na zoczy -, 83; — a on zo-

czyca zrazu przyzna si nie chcia,... takowego zoczyc gdy na
bd pewne dokuraenta, mi sd wyda katu na prób, 83. 1'isarz

bartny zeznanie jakieby zoczyca wyznawa, ma pisa 83. Bywao

te to w prawie bartnym... i na zoczyc osdzonego bartnicy nie

szukali katu, ale go sami wieszali, 84.

zoy bór dunika = otaksowa, oceni warto boru dunika.

A byby o on dug od wierzyciela swego zapozwan do sdu bartnego,

takowego dunika... bór urzdownie zoy jakiejby wanoci by,

a cnemu wierzycielowi sdownie go poda, 45. — zoywszy bór oj-

cowski, 82. — bór za sum pienin zoony — oceniony i sprzedany.

Bór bartny pozwanego przez sd bartny i kniejniki, ssiady pozwa-

nego, ma by za sum pienin zoony, a aktorowi podany, 23, 52.

Porów. sMad. — Obok: zoy z urzdu 98.

zmóc kogo = pokona kogo, podoa komu, da komu rad. —
Gdyby si któremu bartnikowi przydao, eby zodzieja potrafi w pusz-

czy..., takowego, jeliby go zmóg, ma pojma, 88.
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zna si do czego = uznawa co^ przyznawa si do czogo. —
Takowego kadego ma ad bartny kazn do sdu bartnego zapozwa...

który jeli stanie, a przeciw aobie instygatora nie znaby si nido-

czego takowemu ma przysiga,., by skazana, 87, ?tO. Porów, nie

mam si do czego = prze si czego, zapieram si czego.

zrhi — zrba , ci. — A choby te i zaczwszy prawo

o ono drzewo zrbiby je i znami psowal, 54. — drzewo zrhione
GO; — o srhieniu drzewa, 60.

xrzdzi6 co = zaatwi si z czym, obrzdzi co, oporzdzi;
ui)or/dkowa. — Wprzód woli okoo jarzyn robi, role sprawowa,
a zrzdziwszy gospodarstwo domowe, potym idzie prozno pszczó na

puszczy podmieta, 73.

zufalec = zuchwalec, zbytni miaek , zaufany w sobie ; z za-

ufania w sobie zbyt miay, (z-u-ftilec; pw-a , u-pwa=ufa)
czes. zaufalec. — Zufalny, ziifaij = zucliway, czes. zaufay, zau-

fanlivy. — Odpowied zufalna 116. Gdyby który bartnik bdc zu-

falny, niedbajc na ostro prawa, majc z wol na towarzysza

swego... a odpowiadaby mu groc..., takiego zego zufalc sd bartny

powinien przez zakad uskromi, 116. A gdyby ten zufay bartnik nie

mia rkojmi do zakadu, to ma by do twierdzi wsadzon 116.

Ziuierza si na co (na sowo) = wierzy czemu, ufa, dowie-

rza czemu, polega na czyjim sowie. — Kupcowi lubi, i niema

by w beczce adnego faszu, którby beczk kupiec zwierzawszy si
na sowo jego wzi,... 78.

zysk prawa = to, co na skazanym zasdzono wyrokiem sdo-
wym (Incrum), wykonanie prawa, wyegzekwowanie wyroku. — A akto-

rowi ku zyskowi prawa podstaroei bartny na drugie roki bartne

przysze ma rok da, 27. — Wzd iv zyshi ~ dochodzi zysku

(zob. wzd), 28, 91. — A pozwany by na roku dopuci aktorowi

na sobie zysl£ otrzyma, 91 ; a strona powodowa in contumaciam

(nie stajc u prawa) otrzymaaby zysk, 106; zysk prawa z siebie

znie = uwolni si od egzekucyji wyroku sdowego : — a chciaaby

strona pozwana ten zysk na sobie otrzymany prawnym terminem

z siebie znie..., takowej stronie sd ma naznaczy przysig, 106

;

gdy przysie, wolen od zysku in contmnaciam otrzymanego, 106,

22. — Gdy strona pozwana na roki drugim pozwem nie stanie....,

na takowego zysk ma by skazan, 100.

zyska co prawem = wygra co sdownie czyli mie co przys-

dzone prawnie wyrokiem sdowym. — A tak który z stron one pszczo-

y prawem zyszcze, ten on oklek od starosty bartnego wzi ma, 58.



do Kroniki St Chwalczewskiego

przez

TEOLORA JUNGFEEA.

Balwasttco — bawochwalstwo. II, 155: kaza ym zasye ku

balwanstwu przystacz. I, 157: przestawszy balwanstwa cliwalycz. (tak-

e : bawany poamay.) (II, 7 : yadzwyngowye bely udzye balwo-

chwacze.

&ÓC, hod: HufFy ych przeyezdzaycz y bodcz I, 153. Go-
biowski = rozbijajc, (konya pod nym przebodzyono I, 153; zabod-

wszy konya).

którym hez prawa wzdym nyedzyalal I, 175. (bezprawia).

prócz Byalogrodow I, 153 — Biaogrodzian.

bogorodzyedzycm spyewaycz II, 101.

bojowa, I, 189: który znamyenyczye boyowal = w boju byt

znakomity, Gobiowski.
broni c. Inf. II, 69 : zobczowanya nyewyesczyego wyzwolycz

mnye bronyczye.

bundersmy? II, 173; a komata xye ych poczy bundersmy

zbodly.

cantor = piewak. I, 115: a Zbyegnyew be weszol z trebacz-

my y z cantory.

Castellany = zaoga bronica zamku. I, 191; baczcz Caztel-

lany y myesczanye nakesczy sw porak.
Cholbork, hoberk = lioberg, Koobrzeg. I, 149; przyachal do

cholborku, — dobywaycz holberku asz do wyeczora : tame.
ciemnica — wizienie I, 151. 179.

choivacz otrów I, 193 = przechowywacz.

chwalya (t. j. chwal) russy thych dwu brathy za swyethe me-

czenyky I, 21.
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ciao (kocioa): II, 25: zbiulow.il kosczyol Regulny, który po-

thym w kur obroczono przybudowawsy do nyego czyalo zwysokym

murowanym.
CSnota — dzielno, mztwo, virtus II, 105. I, 105.

czoga — czoga si. I, 85 : ale ony czyezko padwszy wznak

na zyemye czogay.
czudnyniy sowy ubaga go, I, 135 = pocliebnemi sowy. —

(nyewiazty czudne I, 71 = pikne).

I, 93: yaclia do kastora czyeij (?) ttiego yezyora blysko

Yillaku.

2darowa}ii/a Krzywoustego Bolesawa = z daru II, 15.

(larskoó = zuciwato I, 87. 103. — I, 93 = odwaga, dziar-

sko.
dodano mu swyerzopky kotbny I, 75 = dano

,
podano. — Jan

ywanowycz dostawszy swyezego konya... doda go xyzeczyu II,

131 — poda go.

do2)nszczo)W ym wolnoscz I, 19 — przywrócono im wolno. —
Dopuci c. inf. = pozwoli II, 33 : nyedopusczye mu Jerzy przy-

echac'>.

na doradsenye swych ryczerzow I, 131 = za porad.

dorocznye — corocznie I, 145.

dowie = doprowadzi do, dokaza I, 133: którzy nyedowyot-

szy tbego payely kosczyoly.

dozwolenie — pozwolenie I, 41. 43. 47. II, 57.

dychaycz ~ ziejc zoci I, 75.

fortuna = szczcie I, 229. 231. 147. II, 17. zla forthune

opowyadaly II, 75 =• z wrób, nieszczcie zapowiadali. — stra-

dawsy swy fortbuuy II, 19 = niajthi.

Galaczynshy = Halicki II, 99 ; boronowan na króla Galaczyn-

skyego. dobe (t. j. doby) Hayczkyego Zamku, tame.

garlo = gardo.

gsty w czem I, 71; bo kijów belo wyelkye i szerokye mya-

stio gesthe w uiczach obfytie w zbou.

godo = znak II, 45; dawssy sobye godo potykay sye.

godoica = biesiadowa I, 153.

gotowa drog = torowa I, 131; który mu gotowa drog

przess nffy nyeprzyaczyelskye.

przed grohya (?) 5. Idzycgo II, 13 = przed grobem.

ile = ilekro I, 105; ubyeraycz sye w zbroye yye sye myely

podkauz.

Japorty II, 57; powyaday ys czy braczya wnyesly do Posky

yablka wezwone Japorth y yakoby z ffurtky abaturn. — jabka na-

zwane Japorty (Oporty) jakoby z za furty biaycli ranicliów. Go-
biowski. — (Linde. s. Daporta).

yawn bythw wacze I, 231 = na otwartem polu.

yednohy = gdyby I, 149, a yednoby Swy.itobora ywego nye-

wroczyely rzeki iiyeprzestacz palycz y psowacz.

Sprawozd. Koims. jzyk. T. IV. 12
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cze (co) brzmy po rusku yedzynawlasczecz I, 33 = jedyno-

wadca. —
kopacz zota II, 127. ,

kres = droga II, 13; z Kalysza thu polowyoza do Kruszwycze

yesth kresu.

kwietna nied/jiela II, 137 (= kwietnia).

Lamperth = Lambert I, 119; przes nyedbaloscz lampethy na-

myestnyka yego,

aja komu II, 17; any Arczibiskupowi layal auy woznyczy.

miarno = mierno, umiarkowanie 1, 3.

mied (w liczbie mn.) = pienidze I, 71; obfytlie w zbou mnyey-

8ce w rybacb w myedzyecb.

mieszka = przebywa I, 153. II, 71. — mieszkanie = pobyt

I, 71. — nyemyeskayacz t. j. nie mieszkajc = niezwocznie I, 107.

bez omyezkanya I, 119 = niezwocznie.

mionica = naonica I, 107, 215. 29. II. 87. 177.

mniski = mniszy I, 107; ogolony po mnysku.

mnogo Ado. II, 5, mnogo ych pobywsy.

mocno — pewno. II, 1 ; a na wyetsz mocznoscz day so-

bye zaklat.

myncarz. U, 27; mynczarzowy nyezaposlusny t. j. nie s
posuszni.

myliwiec II, 179; myslywyecz = myliwy.

myto = od II, 33; wgry wywyode za raytho na pomocz Iza-

slawowy. (Bibl. Zof. raytnik = najemnik.)

nahono I, 19; na tyme mieysczu w naboznosczy mieskal. —
I, 119.

nada kogo czem = komu co I, 53
; y nadal (t. j. klasztor) sto

wszyamy. — II, 115; n nadal y (— go) dzyeszyecynamy snopnymy.

nagi — ubogi II, 99 , nagy Cbrystusza naladowa = w ubó-

stwie.

IV nadtym duchu = z nadtoi II, 3.

naioalno = natarczywo. II, 129; okruthn nawalnosczy walk
znowu poczy.

nawiedza do I, 195 ; nawyedzaycz do kadego kosczyola do

klastorow do spythalow. (c. Acc. I, 197; pyeszo grób S. Scze pana

nawyedzyl.)

ndzny = srogi II, 153; yss po ndznym udreczenyn tatarsky(!)

ndzny (t. j ndzniej, sroej) od swych udreczeny. — II, 135; wszy-

czko krolesthwo.... yeszcze ndzny thezyly.

niektóry = pewien
,
gnidam II, 63 ; nyektory wyelmozny pan

bronycz thego. — II, 127. I, 21.

poczy nie nyerychly myslycz i zalowacz thego uczynku I,

39 = zapóno.

nierzdno I, 71 ; uday sie... wrozmaythe psothy w kurestwa

10 nyerzadnosczy poymuycz szwe slugy za meze z nycrzadney

myelosczy.
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nili — zaledwie I, 143; ;i iiyzly liazylyusz starosta przyczy-
gnal do zamku wladzymyerza uczyekl z zamku.

nosi si.e za. I, 91; wdym sye za króla nossyl. — I, 35; no-

syl sie za ksize ploczkije.

tiam .ze thes dwa boyarowye na mcznyeysy upady mmrothnyk
y zascziithnyh I, 209. Goltjbiowski : „Nawrotnik i Zaszczytnik, czy

nie byy to raczej stopnie wojskowe; ten co zawraca uchodz-
cych z placu i zaszczyca osob. Xicia , czyli przeoony nad j^co
stra."

ohcliodzon I, 175; znamyenyth saw yesth obchodze = o-

kry si zn. s.

ohdoiij \, 103; Bretyslaw wyedzacz bycz obczyzonego Wla-
dzislawa walk Pomorsk (acc. c. inf.). — II, 17; gdy., godem y
oblezenym bely obezyzeny.

ohróc/ si iv co, hi czemu. II, 77; obroczyel sye ku nyezgo-

dzye. — II, 99; a russ obroczyela sye wnyenawyscz. — II, 109;
obroczyely sye w wyelky smutliek. — II, 9; w rosterk sye obro-

czywsy.

ohrawsij sye (!) yako Biskup I, 77 = ubrawszy sie.

ohiciesci kogo, I, 181
; y obwyesczy Wladzyslawa aby sobye-

slawa przyal wlaske.

oherstiro I, 71.

ochronyacz ych ohczotcafiya I, 19 = chronic si obcowa-
nia z nimi.

odbroni = wzbroni II, 51 : a gdy russ chczyala statek kos-

czyelny obracz kaplany kazymyera na obron wyzway który thego

odbronyel.

odpoczywanie — odpoczynek I, 75 ;
yako lew z odpoczywanya

swego zbudzony.

ohoioanie II, 47 ; a Wadymyer dwye leczye bel w okowanyu
u belle.

okrasi I, 193; by thelko tho przyeczye cznotamy okrassyel

y pokor = nagradza.

Olech I, 143; Olh 1, 133 (2x), Oha (accus.), do Olocha, na

Olecha; na Xyedza Ryowskyego Olhan (!) II, 63; maycz ssob
szyny Olhe (!) II, 93. — w klastorze S. 01exego I, 3.

omyli kogo I, 149; aby tym obyczayem Zbyegnyewa omelye =
w bd wprowadzi. I, 21, 217.

oracz — rolnik II, 21. — ubogye chlopky, chopkowye.
osiady = majtny. I, 111; Ten seteg (t. j. Sieciecli) be slya-

chetny z herbu tioporowego sprawny byrgly a osyadhj harzo.

osyegwd Kyow zamek = opanowa I, 21. 125.

osta = zosta II, 93 ;
ysz zadney nyeostal woney bythwye.

ostatecznci ossy slup namyothowy wywroczyel II, 17 = tyln
osi. — zosiatecznym tcoyskyem = z ostatniem

,
pozostaem. —

walk ostateczn zeda (zada) = stoczy bitw stanowcz I, 26.
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phszcse-^ kaza szyny glogotvyanow na plascze, ktorymy sye

Ryczerze dobywayacz zazlanyany (t. j. zasaniaj) rosczyagncz.

GojBiowsKi : na szacaci ruchomych.

plony II, 119; Zplony = z upami. -- z pluny I. 223.

phigouy II, 21.

pociilebnik = pochlebca, II, 9.

podejmowa \
podywszy dwoye szkod I, 39. 129. 173. —

i e s nymy niepodyal meczensthwa I, 19.

podnyesyenye na xyestwo = wyniesienie II, 71. — II, 79.

podoba = podobiestwo I, 93 ; iakos podoba za takowymy zna-

myenythymy cznotamy mogi go pan Bóg nathchnacz.

ale poTxoy (?) bel yw I, 201 (pokd).

pooniny I, 83 ; drzewo nyepolomne.

w kuchny sluzel upomyethjcch I, 93.

pomoc (w liczb. mn). = auxilia II, 11; spomoczamy polow-

czow = z posikami.

wzyawszy na tho porad = naradziwszy si I, 217. (wzyaw-

szy rade czoby myely dzyalacz I, 197).

pocign kogo = puci si za kim II, 69. = docign: II,

133; bel posczygnyon od 9 tatarów.

poslusnyhj poddane I, 91.

postpi komu co, czego I, 125; xyezthwo ; I, 129; zamku.

gdy piosicyczano w Gnyeznye I, 109 = gdy uroczystoci ob-

chodzono; I. 151; na poszwyaczanyn.

poszed z czech rodem I, 1.

poszyadcza Kyowa I, 67.

przes j)otyhanya uczyekly II, 31 = bez stoczenia walki.

powadzi si z kim I, 193.

powietrzny = wietrzny I, 199; drugyego roku, który bel szu-

cby a powyetrzny.

poyica = uywa; II, 87; aby nyewyasth y myelosnycz nye-

pozywaly — I, 25.

przekazacz gnyew boga na sye I, 83.

przepuszczyel Bog na polowcze boyazn II, 3 = spuci trwog
na —

przlica (przeslycza) = kdziel I, 227.

przyda si II, 179 — przydarzy si.

dawnego nyeprzyaczelstwa pomsczycz II, 35.

przyj c. acc. I, 69; alyes ye drogoscz gody y mor przysly.

myasteczko z przyrodzenya moczne I, 225.

przyicaszczy = przywabi If, 71 ; on ye zaszye lagodlywymy
obyetnyczamy przywlasczel.

przyzwolyel go zabycz I, 193

ku pszowanyu polsky I, 151 = dla pustoszenia.

pusczacz dzyalamy II, 15.

rozda woysko I, 235 = rozdzieli.
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rozmow uczynyel II, 37 ^-^ umow,
rozprawa ~- walka II, 17U; w rosprawye rony (!). Coi.k^p. do

walki nie miay.
rzdzlcjel — rzdca II, \'.\.

yncze (jeców) rozsadsyl mleskanyni I, 37 =^ porozsadza po-

runych miejscach. — sadzi = osadza I, 31.

schowan w kociele w. Jana I, 211 II, 83 = pochowany.

skaza == nakaza I, 159 II, 9; — uwiadomi I, 207. 22."').

slcarmijerz I, 153, skarbymyers, tame.
lalc — lad I, 151; przyachane po slakn Skarbymyerowym,

stacya = stanowisko II, 5; staczy u Zubnymyelycy (t. j. mieli).

1, 147; czekayacz go na staczyacli.

stpyd na nowogrod II, 35 = wstpi! do Nowogr.

sirada ~ postrada, straci, 19.

zmyeczlawem sczudloicatyni II, 19 ( = laskonogim).

tajcnirty ~ skryty; z grubego a sthayemnego myeyscza 1. 107.

85. — w thaycmiiosczy — tajemnie I, 83.

tram I, 157; skrel sye pod Ihramy = belki.

tarcica II, 49 ; blankowanye starczycz.

wnyedzyelye targoicaly I, 3.

thiidzyes, i, j. tudzie — zaraz I, 171.

trica = pozosta II, 115; pothym wstpyl w klasthor tlamze

do szmyerczy trwa — wytrwa. I, 187; baczoz yz nyemogly trwacz.

trway = w} trway. I, 53; masz (t. j. m) w naucz y szwya-

tosczy trway.

ubagaa sye Helena tliymy obyethnyczamy II, 81 = daa sic

ubaga.
ubrawszy sye mydosczy sprawyedliwosczy I, 83.

obraz umczenia Boego I, 37 = boej mki.
uporno = upór I, 83. 195. 153. II, 79.

uporny II, 17; byebye upomynanego yako upornego zaklynam.

ustanowi = zapewni II, 77. (cae to miejsce zepsute).

bel ustrzean strzalmy wlocznyamy myeczmy I, 227 = ciskano

na strzay i t. d.

nyeuznany = nieznany II, 105.

n&yal pyeczary y ivaraye I, 21 = Pieozyngów i Waregów. —
I, 23.

zalepienie - olepienie I, 29; msczcz sye zaslyepenya swego

dzyada.

wtorego roku wczyornke (!) czesk zyemye pod sye podbyl I,

45. (ca czesk ziemie). Goi..

wdzicznie = chtnie I, 105; Wadzysaw dzywnyacz sye they

cznoozye wdzyecznye da mu woysko.

werwal sye na granycze Polskye I, 217 = wtargn. IJ, 117.

na zamek sye icwary II, 171 = wdarli si.

wnamocznyeysze woysko Ruskye sye wrazy I, 67 =^ wdar si.
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wezwa = nazwa I, 170; dln, ktorey wysoky cznotby wezwa
yosti Bolesaw sromyezlywy. I, 49. 107. 173

;
yablka wezwone (t. j.

wezwane) Japorthy II, 57. — Zica I, 173: therab psye pole zow.
sicamja a yrayona II, 99.

wcsl drug walk I, 49; wczal sye rosterk I, 147: aby sye

rosterky nye wczely I, 21. (wsczal sye sthego wyelky rosterk II, 47).

wicej = raczej I, 81 ; nyepotrzebacz swyethey Biskupie alye

wyeczey prósz abych bel wybawyon z mk czysczowych.

uoy komu imi: sthd wlozel ymye myeysezowy trzebny-

cza II, 91.

a yze nyektorzy wskascze spomoczanow zdrad wzyely myedzy-

rzecz I, 105.

wszyczko krolesthwo wegerskye II, 135 = cae kr. w.

wzdzywy'^ II, 131 ^ wdy ywy.
puyal za zon Wyszesliiwc. I, 59 =--^ Wszeslaw. Wyszeslawa

za xyaze Kyowskye za pana swego wzyeli I, 61.

wezwa na zalohn skarg Wladzyslawowe I, 179 = na skargi

aosne.
zciwyzatcsy go pyerwy lubem I, 45 = obowizawszy , zawi-

za si — zobowiza si I, 189; którzy sye zawyazaly ryczersk

przysyeg yeden od drugyego nieuczyekacz.

zwohny = wolny I, 19.

I
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zatilfttów mU poMiep

w ksigach sdowych krakowskich z wieków XIV—XVI

napisa

Dr. JAN HAIVTJSZ.
(Praca uwieczona nagroda na konkursie im. Sara. Bog. Lindego).

SOWO WSTPNE.

Praca niniejsza opiera si wycznie na materyjale , zawartym

w starycli ksigacli sdowyci ziemi krakowskiej , bd to w y d a-

nycli, bd t spoczywajcycli jeszcze w rkopisacl). Wycigi
z aktów grodzkicli i ziemskicli z koca XIV i caego XV wieku ogo-

si, jak wiadomo, Helcel '), a uzupenia je obecnie wycigami z nj-

starszyclj ksig sdowycli krak. Bol. Ulanowski *), Wprawdzie s to

akty aciskie, niemao w nicli jednake nazw i gloss polskici,

') Starodawne prawa polskiego pomniki, wyda Antoni Zy-

gmunt IIelcel. Tom II Kraków 1870 r.

-) A n t i q u i 8 s i m i li b r i i u d i c i a 1 e s t e r r a e C r a c o v. Pars I. ab an -

no 1374-1390. Cracoviae 1884. (Star. prawa p. p. VIII cz 1). Po-

niewa ksika ta wysza z druku dopii^ro przed kilku tygodniami,

nie moglimy jój jeszcze naleycie wyzyska , zwaszcza, e praca na-

sza ju przedtem bya zupenie gotowa.
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którymi przy badaniu hiatoryi jzyka naszego i jego gwar równie
gardzi nie naley. Nadto znajduje si pomidzy nimi pewna ilo
duszych i krótszych zda

,
jak roty przysig , opisy pooenia niw,

i inne wyraenia i zwroty, pisane po polsku. Wszyskie te roty i opi-

sy s ju wydane w caoci , a to jedna cz przez Helcla, pomi-
dzy wycigami z aktów aciskich, inne za oddzielnie przez sena-

tora Rom. Hubego ') i wymienionego ju wyej Bol. Ulanowskiego ').

Materyja jzykowy, w ten sposób zebrany, nie przedstawia si
nam zbyt bogato. Prócz nazw bowiem i gloss polskich skada si on

ze 132 rot w wieku XIV., a ze 104 rot, IG opisów i koo 10 innych

krótkich zda w wieku XV. A poniewa w ostatnich latach ci-
gnito do krakowskiego archiwum krajowego, uporzdkowano i prze-

wertowano ju wszystkie dawne ksigi sdowe ziemi krakowskiej, nie

ma najmniejszej nadziei, by materyja ten z ww. XIV i XV móg
by jeszcze pomnoony. Co najwicej, daaby si jeszcze wycign
z niewydanycli aktów pewna ilo gloss polskich, jak si o tem prze-

konalimy z kilku tomów ksig grodzkich i ziemskich z pierwszej po-

owy wieku XV.
Inna rzecz z wiekiem XVI. W drugim dziesitku bowiem tego

wieku, kiedy przewód sdowy polski znacznie si rozwin, poczynaj

si jawi w ksigach grodzkich, a póniej i w ziemskich, cae du-
gie akty, pisane po polsku. Materyja ten, niezmiernie wany tak dla

historyi jzyka naszego, jak i dla umiejtnoci prawa polskiego spo-

czywa dotd w rkopisach. Wydanie jego jest ju tylko kwestyj naj-

bliszej przyszoci , tymczasem za wolno nam byo z niego skorzy-

sta przy pracy niniejszej.

W ten sposób mielimy do rozporzdzenia nastpujcy materyja

jzykowy

:

1) do r. 1400 (wcznie),

a) 4 roty przysig u Helcla (Star. pr. p. p. II). = HJ.

Nr. 119. 121. 465. 647.

b) 73 rot przysig Hubego (I3ibl. Warsz. 1S74.), = ILi.

1—73.
c) 55 rot przysig Ulanowskiego (Spr. Kom. jz. III.) =

U. 1—55.*

d) gossy polskie, nazwy osób i miejsc u Helcla {HI.

Star. pr. p. p. II) i Ulanowskiego {UL Star. pr.

p. p. YHI.).

')Hoty przysit^g krakowskich z koca wieku XIV. (Bibl.

Warsz. 1874. Tom IV. str. 184 nn.)

2)Roty przysig krakowskich z lat 1399 — 1418. W Krako-

wie 1883.

Kilka aktów polskich z archiwum krajowego w Krako-
wie. Kraków 1884. (Odbitki ze Sprawozd. Kom. jz. Ak. Um. III).
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2) <]() r. 1450.

a) 59 rot i kilka innych krótkich zda u Helcla, (Star.

pr. p. p. II.) -7//. 728. 842. 1130. 1156. 1186.

1651. 1729. 1730. 1930. 1941, 2844, 2849. 2850.

2856. 2863. 2870. 2874. 2927. 2944. 2946. 2950.

2957. 2963. 2969. 2970. 2972, 2973. 2973. 2990.

3003. 3018. 3027. 3053. 3069. 3077. 3080. 3082.

3085. 3104. 3114. 3125. 3153. 3156. 3177. 3179.

3195. 3208. 3210. 3212. 3215. 3234. 3236. 3239.

3240. 3247. 3262. 3207. 3276. 3298. ') — nadto:

HI. 1405. 1507. 1603. 2341. 2475. 3008. 3010.

3279. 3382.

b) 45 rot przysig CJlanowskiego (Spraw. Kom. jz.

Ul) = U. 56'— 100.

c) glossy polskie, nazwy osób i miejsc u Hblcla (HI.

Star. pr. p. p. II.).

(/) glossy z niektórych niewydanycli ksig grodzkich i ziem-

skich (1. C. H. V. I. T. proszow! III. I. T. VI.).

3) do r. 1500.

a) 5 opisów pooenia niw ii Helcla (Star. pr. p. p. II) =
HI. 41 12. 4174. 4175. 4176. 4200.

h) 11 takich opisów Ulanowskiego (Kilka aktów pols.

w Spraw. Kom. jz. III.) = U. op. 1— 11.

c) glossy polskie, nazwy osób i miejsc u Helcla (St. p.

p. p. H.).

4) do r. 1543.

a) akty niewydanych ksig grodzkich i ziemskich, a mia-

nowicie: I. C. (Inscriptiones castrense) -.

XXXI pag. 605—606 (z roku 1518), XXXH. p. 605.

(z r. 1520); XXXHI. p. 330. 581 — 2. 737. (z r.

1522); XXXIV p. 684—5. (z r. 1524), XXXVn p.

105. (z r. 1527); XXXVm p. 62—64 (z r. 1529);

XXXVI p. 320—1. 329—30. 350. 390. 396— 98.

(z r. 1530) XXXIX. p. 30 — 34.58. 102 — 4.

112— 13. 118, 127— 8. 159. I. T. {Inscriptiones

terresres) XXIX p. 590. 596. 597. 598 (z r. 1543 ').

') Spis ten rot przysig u Helcla podajemy gównie dla] tego, e róni
si on nieco od spisu, podanego przez B. Ulanowskiego (Sprawozd.

Kom. jz. Ak. Urn. III).

") W dals*zym cigu pracy cytujemy najczecit^j tylko tomy, i to nie

rzymskimi, lecz arabskimi liczbami.

Sprawozd. komis, jzyk. 'J'. IV. 13
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b) glossy z niekturycli aktów wydanych
,
jak np. Cennik

dla rzemielników raiasta Ksia (Ulanowski w Spra-

wozd. Kom. jz. III. = U. c).

Na podstawie tego to materyjaa staralimy si przedstawi
rozmaite waciwoci ówczesnego jzyka polskiego ziemi krakowskiej

w stosunku do jzyka starosow. a wzgldnie i do owej idealnej, przez

porównanie tylko rozmaitych jzyków sowiaskich odtwarzanej
,

pier-

wotnej mowy Sowian. Rozumie si, e „conditio sine qi(C( non" byo
uwzgldnianie dzisiejszego jzyka polskiego i jego gwar.

Materyja nasz jednake, zwaszcza z wieku XIV i XV., za nadto

jest szczupy i za nadto jednorodny, by módz da pod kadym wzgl-
dem wyczerpujcy obraz jzyka z tych czasów. Wystarcza on prawie

tylko na dokadniejsze opracowanie gosowni, podczas gdy nauka o for-

mach, etymologija i skadnia przedstawiaj si nam tylko w zarysach

bardzo fragmentarycznych.

Co si tyczy opracowania tego materyjau, staralimy si
przedewszystkiem o zebranie jak najwikszej iloci faktów, by módz
je porówna z dzisiejszym stanem jzyka i wysnu pewne wnioski

o rozwoju jzyka polskiego w ogólnoci, a o jt-go prawach gosowych
w szczególnoci. Stdto okazaa si potrzeba cytowania wielkiej iloci

przykadów, i to czsto w tak rozmaitej pisowni, jak napotykamy
w naszych zabytkach. Prócz wyrazów czysto sowiaskich uwzgldnia-

my i przyswojone wyrazy obce o tyle, o ile si one poddaj lub

przynajmniej nic sprzeciwiaj poskim prawidom gosowym. Mimo to

jednak nie moemy powiedzie, eby si tu mieciy ju wszystkie
przykady, jakie tylko znajdujemy w ksigach sdowych z dwu ca-

ych wieków.

Zebranie bowiem i uporzdkowanie caego tego materyjau by-

oby poczone z niepokonalnymi prawie trudnociami
,

przegld jego

byby niezmiernie utrudniony, a ogólny wynik zapewne nie bardzo by

si róni od tego, do jakiego dochodzimy uwzgldniajc waniejsze

tylko przykady i pewniejsze. — Przyzna take musimy, e nie je-

stemy pewni, czy wszystkie przykady na waciwym przytoczone s
miejscu; przy nazwach bowiem zwaszcza wielk gra rol etymolo-

gija, która dotychczas w ogóle jest niemal jeszcze w pieluszkach. —
W cytowaniu przykadów staralimy si i o ile monoci porzd-
kiem chronologicznym.

By nie utrudnia przegldu, unikalimy wszelkich cytatów z do-

tychczasowej literatury gramatycznej, tak naszej jak i obcej. Zreszt

nie s tu one bardzo potrzebne ; bo praca nasza
,
jako cegieka do

gmachu liistoryi jzyka polskiego, przeznaczona jest tylko dla specy-

jalistów, którzy z atwoci poznaj jakie nam przywiecay teoryje

naukowe, co tu jest ju znanego i dowiedzionego, a co si jeszcze

obraca w wiecie hypotez i domysów.
Praca niniejsza obejmuje dwa dziay, z których kady dla

siebie stanowi pewn zaokrglon cao, a mianowicie:
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A) O pisowni polskiej w ksigacJi SJidowych kra-

kows kich.

JB) O samogoskach w jzyku ziemi krakowskiej.
Nauk o spógoskach jako le uwagi do inny cli dzia-

ów gramatyki polskiej, oparte na tym samym materyale, zostawiamy

sobie na póniej. Tymczasem i do sownika polskiego znajdzie si
w tej pracy niejedno uzupenienie; mnteryjal nasz bowiem reprezen-

tuje niemal cae dwa wieki, poprzedzajjice jzyk uwzgleduiony w po-

mnikowym dzieo LiNDKco.

W Cmchiin 1884 r.

Autor.



O pisowij polsiej

w ksigach sdowych, ziemi krakov^skiój

A.) Samogoski.

L Samogoski czyste.

1) Dzisiejsze dwiki e, o, a hytoaj iv naszy.ch zabytkach od
najdawniejszych ju czasów oznaczane stale przez e, o, a np.

e: w ivieku XIV yest HI. 121; krwe HI. 121; wstecz HI. 27;
fstecz HI. 194. 536; chelm HI. 129. 542; perl HI. 307; medzwedz
HI. 181: strzemen HI. 192. 204; strzelecz U. 10; strzelce HI. 697;
seczech U. 46; kmecze Hu. 30; swerzepe HI. 320; jes sdzercza HI.

534. — to w. XV yesm U. 75; ten kmecz HI. 1186. 2927. 2946;
nedzvedz HI. 2848; ten dzen U. 61; gelen HI. 1330; czepyecz Hi!

2349; debrza HI. 2894: przewescz HI. 2978; wele U. 79; medze
HI. 831; strzemyenye HI. 2700; dzerszene HI. 3125; syestrzenecz

HI. 2281; w iesseni U. 88; pere HI. 270): welga wie HI. 3423;
coberce HI. 2255; maczerze HI. 2944; paczerze I. C. II 118; wrze-

czdzem HI. 3077; — w drugiej poowie tego icieku: brzeg Hi.

3579; debrz HI. 3655, 4495; rayeczcra HI. 3104: nyemyecz Hi. 4494;
brzeek HI. 3709; chelmek Hi. 3739; szczepye HI. 3864; gelen Ul.

op. 8; gelenya HI. 4112; czyelyecz HI. 4452; przegrzeb HI. 3647;
welepole HI. 3483

;
porzecze HI. 3652 ; na rzecze U. op. 3 ; na krze-

myenyy U. op. 10; przcszycka HI. 3947; svierziniccz HI. 4022; zye-

lenicze Hi. 4030; rzeczone HI. 4200; podlye myedze U. op. 8, 10. —
w loieku XVI dzie I. C. XXXI 605; veszmye pienidze 606; w czthe-

rzech nyedzelach 606 ;
piersczeny I. C. XXXII 605

;
yeden, camie-

niem 605; wyem, we Lvovye I. C. XXXIII 330; ziemye 581; vierze

i
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682; Yiedziecz 1. C. XXXIV G84; dzycwicz possewck I. C. XXXVI
329; panowye dzyelcze, I. C. XXXIX 104; przedal yyecznye I. T.

XXIX 590; sandem zyemskyem 598; sassek (zasiek) U. c. siedze-

nya U. c.

o; IV wiehi XIV oezecz U. 2; otcza U. 12, 32, 55; ntczowye
U. 12; ostrobrod HI. 450; ogorzclik 111. 358; o kon Hu. 33; sko-

Hu. G4; sowo Ilu. 42; blogowo III. 520; grodzono Ilu. 68; olpino

HI. 91; potok HI. 127, 395; chromota HI. 564; pocora III. 354;
pocowy HI. 446; poora U. 31. — w XV wieJcu: oezecz U. 56;
oczcza Hi. 842; oczczyszny U. 76; prom 111. 1069, 1637; grosz U.

84; dzwono III. 3335; mokrszko HI. 2416; poszszono III. 728; po-

wodstwo III. 3208, 3209; osmorog HI. 2473; osthoya 111.3415; obo-

r HI. 3255 ; obroczni 111 2387
;

przirodzon U . 73 ; rodzoney III.

2944; sokolnik HI, 3410; robot HI 2874; dobrowolye HI. 1651;
wodarz HI. 2849, 2927; wlodarzowy HI. 2927; sto drobnieli HI.

3085; oboyczig I. C. II 378; ochroraily ibid. 316; othpowyada ibid.

363; osyka ibid. 441, skopy ibid. 356; — iv drugiej poowie: obu

stron U. op. 9: ogrodem 111. 4200; okocziu HI 3709; osthrorog HI.

4545; odrownsz HI. 4.543; koth HI. 3785; scopy HI. 3731; sobol

HI. 4472; czworo U. op. 5; dobrowolnye HI. 4368; potok HI. 4112;
los (o) HI. 4153; sosnowa HI. 4112; ezopovyego HI. 4408; to-

poya HI. 4159; popioek HI. 3658; podolye HI. 4139; golotiy III.

3864; podoga HI. 4141; skowronek HI. 4094;- do obory III. 4203;
cliromoth HI. 4187; pokora HI. 4022; pokonacz III. 3777; zesromo-

czon HI. 4166. — 'W iv. XVI podkomorzego 1. C. XXXI 605; od-

lozicz, dociodów ibid. dowodem I. C. XXXVIII 63 ;
prosson ibid. do-

browolnye I. T. XXIX 590; okrom ibid. oppowyadacz ib. 596; obro-

n ib. 598; ehopczowy U. e. gronostaia ib.

a: IV ivie1iii XIV nass brat Hu. 13, HI. 119; praw Hu. 33;
dal Hu. 7. zada U. 6; baran Hu. 13; praua Hu. 6; wappna U. 47;
lata Hu. 14; matka U. 23; nastka Hu. 64; HI. 168; Jachna HI. 48;
raba (rzeka) 111. 557; zabawa III. 158; kalina U. 24; namyastka Hu.

61; zawolanya Hu. 13, HI. 121; pana janowa U. 29; dwa grossza

U. 39; gabacz Hu. 16; gaban U. 26. — iv iv. XV apatekarza HI.

3156; skatli HI. 2492; jan U. 62; baran U. 94; szalass HI. 919;

nayarz HI. 856; lanca (ka) HI. 2856 ; apa HI. 2253; apka HI. 2254;
paska III. 2289; byala' HI. 2467; w stawach HI. 3210; zbka HI.

2781; strzaka HI. 3410; zdraczcza HI. 2479; gaka HI. 2496; zda

wacz HI. 3342; staa HI. 3153; zabawa U. 'od, C)C)-^ szawyasa 111.

2095; sadzawka Hi. 3425; szamicza III. 3250; walach I. C. II 379;
zakad I. C. H. 254; zagroda I. C. II. 224; odgrasza ibid. 384;
tv drugiej polowie: czarni jan HI. 4112; zak 111. 4317; zaass HI.

4549 ; blada HI. 4442 ; biaa HI. 4288 ; czarna ulycza HI. 4022 ; skwa-

ra HI. 3575; myarka HI. 4428; szadzawka HI. 3821; drapana HI.

3627; staianie (stadium) U. op. 1, 6, 7 ; HI. 4176; stayanko U. op.

5, 8; HI. 4175; stayauka tl. op. 8; — iv wieku XVI pan, czasz,

dacz, starostia, jana, jordana, itp. I. C. XXXI. p. 605; pyszarza 1. C.



102

XXXIX. 58; uiina, sama, ma, 1. T. XXIX. 590; obracza ib. 59G,

597 : opravya ib. 597 ;
skadana U. c.

Z tego wnosi tcypacla, e znaki e. o, a, miay iv ziemi h-a-

koicsJiiej od iv. XIV— XVI t sam Karto fonetyczn^ co dzi
IV jzyku jiolskim iv ogóle. Nie mona jednak powiedzie, ehy te

znaki w naszych zabytkach oznaczay zatcsze i wszdzie samogoski
czyste, gdy czsto wyraano nimi, jak si póniej pokae, i inne

dwiki, a mianowicie: samogoski .cienione i nosowe.

2) Inaczej ma si rzecz z dicikami u, i, y ; te hoiciem ozna-

czane jywaj nnjrozmaiciej. I tak bywa dwik u iv zabytkach wie-

ku XI V oznaczany 7iaprzemian przez u, v, w, i to nieraz w tych

samych tvyrazach, np. uczinil U. 5; vczinyono Hu. 32; wczinil Hu.

4, 7. Najczciej jednaJc spotylca sie znak u, n2). ulina HI. 12;

slup HI. 261, smug Hi. 212; dugu Hu. 19, U. 22; kupyl Hu. 61;

wcupenu Hu. 8; gumno HI. 554; roku U. 17: rudny HI. 562; such-

dol HI. 563; obrzuth HI. 444; coszuch HI. 150. — nieco rzadziej

znak V, nj). vsziwaly U. 49; vmovyoni Hu. 23; panv U. 11 ;
w po-

koyV U. 45 ; w zarabyv U. 44 ; w dzerszenyv U. 48 ; — najrzadziej

za w, np. na prziwileyw Hu. 3. Zgoska wu wyraana bywa nie-

kiedy znakiem w = w. np. dwdzestu Hu. 25; dw anu Hu. 32; pe-

trow synu Hu. 45; oboli dwudzyestu Hu. 24; pozwu U. 26; por.

nowm forum HI. 452. — Przyczyn tj chiciejnoci bya zapewne

róivnie chwiejna w lym wzgldzie pisoicnia aciny.

Dwik i oznaczano przez i,y, y; tych samych trzech znaków uy-
wano te naprzemian dla oznaczenia dzisiejszego dwiku y, np. i:

isczina, iscziny, iscze HI. 633 ; obok yszczyna HI. 485 ;
yszcziny Hu.

50; list U. 1: listy U. 35. obok lystu U. 48. i lysta U. 37; lyscze

U. 38; winary HI. 616. obok wynary HI. 615; czwik U. 167. obok

czwyk HI. 435; niwa Hu. 17. obok nywa III. 35, nywy HI. 324.

Znaki i i v uywane bywaj równie czsto, np. iwo HI. 82, 471;

iwan HI. 160; igolomia Hu. 14; wir HI. 212; wisla Hi. 588; pili

U. 29; wilczcoui HI. 35; ludzi Hu. 1; swimi dzeczmi U. 17; — yma
U. 18; ymyal Hu. 73; yman (imi) Hu. 2; syla Hu. 52; nydzycza

HI. 212; raodlnycza HI. 684; wronynecz HI. 665; wynary HI. 615.

nieco rzadziej y, np. -mena Hu. 20; piny U. 16; any kto gyni U.

13 ; zabyl Hu. 51 ;
pusczyl Hu. 42. zastrzel}i Hu 51 ,- markowy

(dativ.) U. 35; abramowy U. 48.

y: byl, byo, U. 36, 48; obok by U. 2; byli Hu. 31 i bil Hu.

7; myslouicze H. 24; obok mislouicze HI. 12, 17; Hu. 25; — trzy

grzywny Hu. 12. obok trzi grziwni (ibid). , offczary HI. 346, obok

owcziiri Hu. 41., wyemy U. 6, obok wyemi U. 8, 9, 11, 12. — zre-

szt znaJci y, i premie róicnie czsto si uywaj, np. bydo HI.

686; wysoka H. 54; wygon Hi. 149, 244: niwy HI. 31; pocowy

H. 446; nowy HI. 568; bay H. 548; nadworny HI. 74. — szkodi

Hu. 9; zagrodi Hu. 30; toboli U. 39, woli (woy) U. 29, — rza-

dziej za y, np. syn U. 10; rany U. 25; byl, byli Hu. 35, 62.
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Jeeli jednak zwaymy na ((ymohgicme pochodzenie naszych
dwików, ohap. si, e praslow. i najezeiej hywa oznaczane przez
i. praslow. za y znakiem y; rozm''io tv oznaczaniu ych dwi-
ków panuje prawie stale iv tych wypadkach, iv których dzisiejsze

polskie i, y ódpotciadajcf, starostów, y, i. To te obok chiciejnoci
aciskiej pisowni hyh/ w tym irypadku i pewne inne tvzgldy
przyczyn rozmaitego oznaczania dwików \, y. Prawdopodobnie
bya jeszcze w wieku XIV pena rónica 2^omidzy tym i, które
powstao z prasloiv. \, a tym które odpowiadao prasowiaskiemu
i. Bónica, ta bya moe przyczyn, e pierwsze z tych i [slarosl

y) poczto oznacza przez y, ftp. iiasseky III. 588; stadnyky Ul.

54; kyascl III. 514; tranibky III. 301; Jadowiiyky HI. 400; e je-

dnak bya oia bardzo nieznaczn , .pisano te i, np. mo^Mla HI.

303; raogilaiii Hi. G73; sginanl Hu. 11; policzki Hu, 43; trawniki
Hu. 22; poraocziiiki Hu. 35. Podobnie miaa si rzecz zapewne
z dwilciem y, który w pewnych wypadkacli powsta z praslow. i.

Z pocztku by on jeszcze nieco zbliony do prsoio. \, dlatego
oznaczano go znakiem i, np. uczinil U. 25: grziwni U. 39; oozczisna

Hu. 40; perzina III. 510; corczin HI. 582; — e jednak zblienie
to byo zapewne niebardzo ju znaczne, pisano te czsto y, np.
grzywny Hu. 12; starzyny III. 264; maczerzy Hu 46.

Ta rozmaito w oznaczaniu polskicJi dwików i, y, które

powstay z prasow. y, \, spowodowana zapewne pierwotnie wzgl-
dami fonetycznymi, rozszerzya si zaraz ptrzez ancdogij i na te

ivypadlii, IV Idórych polskie i, y odpoioiadaja tym samym dwi-
kom w innych jzykacJi slow. t. j. s pochodzenia prasowiaskiego.
Co si za tyczy znaku y, to powsta on z ii iv ten sam zupenie
sposób

,
jak w z w. Jak w uywano dla oznaczenia spógoski v

lub te niekiedy samogoski u {pór. wyej),^ tak te y (ij) suyo
dla oznaczenia, samogoski i i sp()yoski j. e y (ij) rzeczyicicie po-
wstao z ii dowodzi pisownia, aciska, np. gen. sg. wlodarij HI.

81; iudicij HI. 156; vadij (ibid.), miclussij HI. 282; drogossij HI.

285; sandiwogi) III. 584; parcossij HI. 644. itp. Widocznie icic
najpieria pwczto tego znaku uywa na oznaczenie naszego dwiku
\, który ju z doby prasowias/ciej naley uwaa za. dugi. A p)o-

nieiva iv tej funkcyi znaaz si on obok divn innych znaków i, y,

poczto go wlcrótce uywa take na oznaczenie drugiego dwiku
tymi znakami icyraanego, t. j. y. W ten sposób przedstawia si
nam geneza i stosunek wzajemny znaków i, y, }' (ij) których ju od
wieku XIV uywano naprzemian dla oznaczenia samogosek i, y,

bez iczgldu na to, jakie ich pochodzenie etymologiczne. Tc same
trzy znaki su take dla ivyraenia spógosl j, a czsto pe-
ni t funccyj znaków inikczcych spógoski, o czym jednak ni-

ej dokadnie bdzie mowa.
W wieku XV i XVI 'podobne widzimy stosund przy ozna-

czaniu dwiców ii, i, y; na doicod za niech posu nastpujce
przykady :
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u: w tvirJcit XV uclad HI. 2957; luladu HI. 2864; iicradl HI.

2844; uczinil HI. 29G9 : cruch HI. 3425; dugu HI. 1729; cubek HI.

2017, 2018; kupyl jacus HI. 1930; ruda Hi. 3258, U. 97; gumno

HI. 2448, 29G3; pudlo HI. 1494; dugosz HI. 2911: gluchowa HI.

2874; jurkow H. 2863; brudzow HI. 2346: hanussz HI. 1816; cos-

sula Hi. 3156; kossussek HI. 2004; laduna HI. 2870; hanuscli HI.

2840; dzalu 842; possagu HI. 2361; stou HI. 2972; bru HI. 1435;

domu HI. 728; patu U. 99; zapissu U. 71, 77; — znacznie rza-

dziej spotyka si znak v, np. staw HI. 1268; vczinil HI. 2945;

Ysitek HI. 2849; vcradzoni HI. 2844; vmowy }' targv U. 61; man-

sza U. 60; vanczsko\vskemv U. 94; a najrzadziej w np. wsyle HI.

2464 (obok vsile 3146) diwgi HI. 2305; cwiaviensis HI. 2311; yw
thrzina ohok yuthrzina HI. 12Q8

;
pozithkw HI. 2439; pola wgornego

I. C. H. 259; HI. 2358; wczinyl U. 69, 88. Forma ocladu HI. 2957

(ukadu) jest zajiewne prost omyk. Nie inaczej dzieje si iv dru-

giej pootoie tego wieku, np. ulyna HI. 3443; luppem HI. 3581;

sluhu HI. 4380; ku anu U. op. 4; s dlusky U. op. 9; dugo H.
4176; dlugosch HI. 3447; 3571; druge U. op. 5, 11; gumny U. op.

9; rudno H. 4113; glupczow H. 4407, spusczycz H. 4186; zapusta

U. op. 8; poudnye U. op. 11; przisyonku H. 4177. — rzadziej v:

V czirnya U. op. 5; z dolv U. op. 8; zaciodv U. op. 11; najrza-

dziej w: jwtrzini H. 3655; na nawszyw H. 4222; — W tuieku

XVI: summa, panu, zapissu, suy, duciowni, I. C. XXXI p. 605,

606; yusch, turkuschem, I. C. XXXII p. 605; wsuwky, snurka, I. C.

XXXVI 329; suzebnyk I. C. XXXIX 102; zapyssuyncz y daruyancz

I. T. XXIX 590; dug ib. 596. — róivnie czsto, a moe i czciej

nawet, to samo ivyraa znak v, np. vmorzi, ykwierdzicz, v acti, pa-

nv, mv, I. C. XXXI, p. 605 ; comv, pokoyv, yvsz, vczinyonego, ye-

dnanyy, temv I. C. XXXIII, 581, 582; msczvy, vczinyenyv, yrzadnik

1. C. XXXVIII 63; lnv, svkn3'a, pvkIow, drvgy, I. C. XXXVI 320;

slYcha}', szvszebnyk zamkv I. C. 39; uznavayacz, vczynyenye I. T.

29, 590 ; zapissvye ibid. 597 ; — rzadziej znak w, np. po wszya-

czyw I. C. 31; wchwaly I. C. 33; po polkopyw I. C. 31, 37; w ros-

kazanyw I. C. 33 stanyw I. C. 33; o sdrovyw I. C. 34; ku siedze-

nyw I. C. 38; wfpokoyw I. C. 38.

e IV tych i ivielu innych podobnych przyMadach znaki te

ivyraaj dwik u, uczy dzisiejszy nasz jzyk i porównanie s in-

nymi jzykami sowiaskimi.
Divik i: w ivieku XV. isz HI. 842, U. 92: mi HI. 2978;

wodzi U. 56; placzicz U. 63; grodzi U. 99; zabili HI. 3215; wroczili

HI. 3215; Lipnicza H. 2946; policzsky J. C. 2, 132; iczowanym
HI. 2964; kuchmistrza H. 3082; wasznik J. C. 2, 121; Czwikla HI.

2780; Janowi H. 3085; swymi pomoczniky H. 3210; rpusczil J. C.

2, 374; roszgrodzila J. C. 2, 373; wirczak J. C. 2, 328; podobnie

fonetyczne i {etymolog, y): mogiki HI. 1240; awki HI. 1303; wlodiki

HI. 2167; sadzawki HI. 2293; oznaczone przez y: ysz U. 93; gymy
U. 68 any k nym gyma U. 73; pany U. 60; Lypska H. 2283;
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nywa III. 1930; w nywecz U, GO; syedzy U, 57; osyka J. C. 2, 441

ssylv II, 08; opuszczyla U, 68; wyiiowath HI. 3177; dzedzync) HI.

3212; scdiyskd HI. 2.^03; rzopysko .1. C. 2, 129; fonetyczne i

{cti/molog. y): lapky III. 2(il)7; pomocziiiky HI. 2963, 3212; passeky

HI. 102Ó; cubky 111. 2(i()l; poprangy HI. 203G ; woszniky HI. 2302;
zaponky 111. 2720; Woynurowsky U, 98, itp. — praf*"^ y: any gych

gymam 21, 65; my HI. 728, U, 95; zawedly HI. 2759; zaplaczycz

U, 95; uczynyi U, 76; sschyl() U, 76; dodzclyl U, 58; dzedz}ne

U, 72; fonetyczne i (etymoloff. y) : Lanky U, 91; Trbky HI.

1562; rbky HI. 2655; przissodlky HI. 1373; korczaky lii. 2700;
kupky HI. 2721.

Podobnie ma si rzecz w drugiej poloioie tego wieku, np

:

Idzykowicze HI. 3820; klin U; op 1;'hi. 4174; niwa U; op. 2;

HI. 417(1: ozY-ik HI. 3670; Yilczek Hi 3676; liczowani HI. 3530
Lipowsky HI. 4338 zavitck U; op 5; Wilk HI. 4025; Wilków HI.

3674; wroczili HI. 4553; odnowicz HI. 4554; Malinowyoze HI. 4556;
kamienicza HI. 4527 ; Oiiiiyowicz HI. 3568; vS\vider 111. 3720; stawidla

HI. 3947; czwikla III. 4191; sci.iwy HI. 4085; Prdnik 111. 4207;
Croczicze HI. 3534; zielenice HI. 4271; rolami HI. 4200; glinski HI.

4534; grodziczk HI. 4553; zatliorski HI. 4527; ja.syenski HI. 4534;
oznaczone pirzez y : yranouicze HI. 4246

;
gymyenyu HI. 4293 ; czjr

schawy HI. 4487; lypa HI. 4435; cl) n HI. 3947; wysla HI. 4224 a.

pisczeiy HI. 3887; swv<ler HI. 4327; pywko HI. 4562; spusczycz HI.

4186; sprawycz 111. 4443; oszadzy HI. 3791; wssadzyl HI. 3895;
odmowyl HI. 4443; scothnyk HI. 3579; bartossnyycz U op. 9;

synovycza HI. 3836; mysIovycze HI. 4509; szyedlyska HI. 3824;
babyzna HI. 3865; lczkamy U op. 9; etymolog, y: lky HI. 4200
U. op. 1 ; drogy U. op. 1 ; lawky HI. 3481 ; troky HI. 3521 ; sponky

HI. 3752; zaponky HI. 3775; raogylky HI. 3652; swtlinyky H 3563;
Lodzynszky HI. 4487 ; najrzadziej przez y : myedzamy U. op. 9

;

lczkamy U. op. 11.

W wieku XVI: milosczi, vczinili, nizey, J. C. 38; sluzebniczi

biskupa, J. 0. 38; Lipska, ozimy, dzyedzicz J. T. 29, 590, 59r,; —
przez y: yszby, thimy, J. C. 31 ; lysth, wiely, J. C. 34; popielycz,

axamytny, nym, J. C. 36; bardzo te czsto przez y, które w ksi-

gach ziemskich znaczn nad innymi znakami przeiuag, np: nynyey-

szimy, z ly^pia J. T. 29, 590; w nyvecz, suebny ka, zapyssv3'e, bro-

ny cz, zastampycz, gy', J. C. 29, 560.

Divik y: w wieku XV. byo HI. 2972; cztyr U, 96; swymi

U. 67; cobylye H. 2698; swytky U. 75; wyemy HI. 2849; swanthy

U. 76; HI. 842; rany HI. 2863, 3003; wyprawy HI. 875; dobywa
J. C. 2, 377; grziwny HI. 3276; dzurawy J. C. 2, 219; fnnthy J. C.

2, 357; brosdy J. C. 2. 441; copy HI. 1563; lazy HI. 1020; bydo
HI. 1016; wlodyka HI. 2369; fonetyczne y {etymolog, i;) grzywen

HI. 1729, 1941; dzelniczy U. 87 r()czyl U. 77 itp:, oznaczone

przez i: bieli U, 65, 94; sin HI. 2944; szina HI. 2856; mlin HI.

3125, riby HI. 3210; womi y swadczimi HI. 1730; bidlo HI. 2467,
SprawozU. Kuinis, jcz>li. T. iV, 24
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2491; scodi HI. 3082: zacritha J. C. 2, 431: vipiisozil HI. 3179;
wiloszona HI. 329G; wigon HI. 1261, 1663; wipust HI. 1663; wi-

prawy HI. 1616; stari III. 1292; etymolog, i: crzisz HI. 728, 842
grziwyen HI. 2856; przithky J. C. 2, 405; prziyanl U. 64; ziwa

HI. 2850; zitho U. 88; w szicze U. 88; vczinil HI. 2927; oezczisni

HI. 30l8: corzisthna HI. 2956; it^). — przez y: wem}' j swatczimy

U. 68, 69; swatczymy U. 70, 71, 91; szloby HI. 994; rany U.

76; wywoana U. 67; dobrymy U. 76; wyzinek J. C. II. 398
przysclietw U 76: cz5'nsch U. 63; itp.

W drugiej poowie tego toiehu: Lyssy HI. 4457; ysa HI. 3824;
tysyacz HI. 3937; kobyka U. op. 6; Cobylany HI. 3571; clody HI.

3975: góry U. op. 3; niwy HI. 4174 umowy HI. 3836; dzyaly HI.

4200: lazy U. op. 10; pyekary HI. 3912; schaw HI. 3858; blady

HI. 4408; zelaszny HI. .3509; Pyzdry HI. 4053; Mydlniky HI. 4030;
etymolog, i: polnoozy U. op. 11; lyezy HI. 4174; korczyn HI. 4321

;

Chorzyez HI. 3899; Lyesczyny HI, 3824; ydek HI. 3987; ozna-

czone przez i: w tile tf. op. 6; vika HI. 3482; Motika HI. 3805;
tilecz HI. 3542; ralinarka HI. 3850; viszey U. op. 5; thocari HI.

3550. Crzystolon HI. 4294: Czarni Jan HI. 4112; I'rzegorzaIi HI.

41-32; zidowka U. op 1; lyezi HI. 4175; U. op. 1; miedzi U.

op. 2; SYierziniecz HI. 4022; pi'zibiegla HI. 4176: wgrzin HI. 3934
syodlarczik HI 4085 starzini HI. 3533; doziyocze HI. 3666; {w kilku

ostatnich przykadach jest etymol. i).

W tciekit XVI: by, bya, sgody, przemyskiego, secrety J. C.

31; którym, ostrym J. C. 32; wiathym J. C. 34; wolynskyci, nye-

ktory^ thycli zotych J. C. 36; yek srybnych J. C. 36; thakowym
obyczaycm J. C. 39, 127; sprzethy, darovanycli, nyegdy, monety J.

C. 39, 590, 598; etymol. i: poruczy, J. C. 36: przyyeciay J. C.

39; itp. — oznaczone przez i: lissancz zlotich, yipusczicz, J. C. 31;
bili, swiathii, J. C. 34; etymol i : wszisczi J. C. 34 ;

przisi, zida, J.

C. 34; rzadziej iv póniejszych aktach grodzkich; np. szyostri, anni,

stroni, J. C. 39, 30; yizna, zlothicli, dossicz, swich, yirzeka sye J.

C. 39; swyathsehi J. C. 39, 104; wsithek, wszitky'e, czinycz, oyfzisny

trzi grziwny J. T. 29; przez y najczciej iv póniejszych aktach,

np. myesczany, sczaszn}', wy^rok, bycz, wysscliy J. C. 39, 30, 31, 32;

by, strony, ktor}'my, J. C. 39, 33; wyznali, domy, wolny, thalsowy,

hanny, ann}^, kopy, myaly, wasny J. C. 39, 58, 104, 112, 113;
ozimy, }^arn}'', domovy, szatliy J. T. 29, 590

;
pozwy, przipozwy,

liczby, yolnym J. T. 29, 596, 598; etymolog, i: yczynyon,

pomoczy J. C. 39, 104, 113; cz}'n}', yezj^czky J. T. 29, 598; itp.

Zauway take naley, e dwiki i, y, bywaj sporadycznie

oznaczane zwaszcza iv ivieku XVI. przez ej, (ei), yey (yei), itp.

np. yako yvz wyscby stoycy (stój i), moye wyznanye stoyei, J. C. 39,

34; srybnymy noznamyey (nonami) J. C. 36, 350; j^fi (i) nycz

o thyra nyewyrayei (nie wieuiy), m3''oy (my) nye wyrayei, any

an}'ey (ani\ J. Ó. 36, 396; przerzeczony wszyey (wsi) J. C. 39, 112;

Bzadko spotyka si co podobnego w wieku X V np. Trestczeyn HI.
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074, obok Trestczin 111. 528; W ivymzach: Melsteyn, mblsteynsky

III. 2004; morszteyn 111. 1000; monisteyii 111. o975: czorst. yn lii.

.5(58; (zornsteyn III. 18S(), itp. cla, nit; hituo wijttHntuczy podobna

pisoicnia pochodzeniem niemlecicim ych icyruzóiu
;
prawdopodobnie

dugo je jeszcze ivyn/awkfno take z tuemiecka, jukkoliculc tcezenie

ju spotylamy formy spolszczone, jak; Melstyn 111. 2333; Myelstin

HI. 2605; itp.

II. Samogoski cienione.

Powszechne dzi n: jzyku htdotcyin ziemi krakowskiej samo-
goski cienione e. ó, , musiay istnie i dawniej, tv jakim jednake
zakresie, trudno to orzec; najczciej boirieni. oznaczano je tak

samo, jak samogoski czystr, t j. przoz o, o. ;i, np. g:rabe HI. 252;
dzerszenye U. 38; pirzwey U. 0; uiLczko 111. 4178; polewka HI.

2380, 3449; bog Hu. 4, U. 6; ogród Ilu. 2; woz Hu. 52; gotów

U. 58; brosdy J. C. 2, 441; sdrow J. C. 33; ossob J. C. 38: snam
HI. 30.0; wola HI. 565; lypska wola HI. 2283; noua wess HI. 459;
zandam, dawa, J. C. 33; visnavaml, .T. C. 33; zachovam J. C. 38;
zalesse HI. 581; nawsye HI. 3755, 4372; nagaban}'e U. 3; zawolanya

Hu. 13; HI. 121; zagroda J. C. 2, 225; szvakoul (,leviro) HI. 3640;
i t p.

Z tego moemy wnosi o naturze, a oraz o jakoci tych

dwików ; widocznie byy one jeszcze uncej zblione do oioych

pienootnych samogosek, z których poivstay, t. j. e, o, a, p)odczas

gdy dzisiaj przeszy ju niemal zupenie iv i u o. Ze jednali od
dawna ju byy na tej drodze, mamy i iv naszych zabytkach petvne

lady. Tego dowodzi sporadyczne, jakkolwiek do rzadkie, ozna-

czanie óiwzesuycJi samogosek cienionych innymi take znakami,
np. e: czipecz HI. 1400; na czipcze (rcticulos) HI. 2722; obok

czep (pej)lum) J. C. 2, 413; srzibna HI. G22; Mislinice 111. 712;
nymecz HI. 3222 cozmirzowsky obok cozmierzow 111. 4261; czyleyecz

obok czyelyecz HI. 4452; wymyei (wiemy) J. C. 36, 396; dowysez

J. C. 39, 31; krom wyedzynya .J. C. 39, 10 5; dzylcze, dzylecz, itj').

J. C. 39, 103, 194; polyczenym (poleceniem) J. C. 39, 118.

ó: naprzYodi U. 5; gural Ul. 2159 Zucbna Ul. 4688 uw
buguta HI. 6.56; {obok boguta 111. 223, 667;), petrunula HI. 101

prucoczicz Ul. 660, obole prococzicz Ul. 479; prucocin Ul. 561
miculayowi Hu. 33; ogniem HI, 1596, 2819; slumnyky HI. 3694
yrublouiczc HI. 4017; lanczkoruna HI. 4347, 3197, 4171, 40.5
wrzuosz, wznos, wszuosz (?) HI. 3449, 3450, 3631; gvniy J. C. 39

159; zgruraadzyws/y J. C. 39, ll7; po pulkopyw, pintbna J. C. 39
159; brogYtf J. C. 39, 102; ru/nycze J. C. 39, 30; w krulestwye J.

C. 39, 31; scurmi U. c. panvm morawczum J. C. 34; ; itp.

A: Kochoa Hu. 46; Cochna HI. 3952; (obok kachnin, Hu. 46;),
bogufaolem Hu. 50; 1od8CZ() HI. 239, 598; lan() U. 57.
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2s^ajc2§ssze s lady 6 cienionego, zwaszcza w wieku XVI
por. sluzebnikum, zaiaczkiira (dat. plur.) J. C. 33; lanczkoruuskiego

J. C. ^\. ifp. W formach: szczepw, gi-abw, (plantarum, faginorum)
HI. 2691, tkwi zapeivne take 6 cienione; znak w bowiem =vv
= ów: szczepów, grabów.

Inaczej zapewne zapatrywa si naley na znaki i, y, y,

w icyrazach, jak: czirnya U. op. 5; czyrp5'ecz J. C. 30, 3^ ; birz-

wna HI. 851 ; dzirszenye HI. 3018; pasirbem U. 63: pasirzbicy HI. 453:
pirzwey U. 6, 83; pyrwy J. C. 39, 58; pyrwszeni J. T. 29, 596;
Szczyrba Hi, 2376;scirka Ul. 4467 : wirzbaUl.'?; HI. 172: wirzbynó HI;

804; na virzchu J. C. 38: dalej takie, jak: kazimirx Hu. 47; instrum.

sgl. przedanym Hu. 1; osedlim HI. 2626; odgechanim HI. 3153;
nechczen3'm U. 58; straczenim, rankdanim J. C. 33; itp. Mamy
tu zapewne nie e, lecz i, o czym dokadniej iv fonologii.

Idc za luskazóiok dzisiejszego jzyka moemy przypuci,
e i 10 w. XIV- XVI cienionymi hyly samogoski ostatniej zgoski,

jeeli si ta koczya na spógosk dztciczna, dalej samogoski
powstae ze cignicia, i t. p. np. e: gezs (je) Ul. 1062; czeraerz

Ul. 606; widzenye U. 14, HI. 3239: zdanye J. C. 39, 58; zasczie

J. C. 38; dbye HI. 2759: godne Ul '548: zagonne Ul. 1632; od-

grodne HI. 2486; gosczinnego HI. 2927, 4325; lwowskyemv J. C.

33; rodzoney HI 2944; mego^ swego, U. 42; Hu. 7, HI. 2870;
smye HI. 3053; dzeczanczego Hu. 20; mleczko HI. 440; i t. p.

a: pan U. 35: ssam J. C. 38; zakad U. 16, 27; HI. 2361;
J. T. 29, 596; rad J. C. 34; vola Ul. 832; HI. 3817 ; rola Ul. 4135;
U. 25; rolya U, op. 1; zawolanya Hu. 13; z lypia J. T. 29, 590;
czarna HI. 3937 ; visnawam J. C. 34 ; dava J. T. 29, 596 : pas J.

C. 32; swak HI. 3640; narona Hu. 54; zazwan5'a U, 45; i. f. p.

(por. IV gosowni ustpy o samogoskach e, a, potcstaych ze cignicia).
ó: iv icieku XIV. bog HI. 119: Hu. 4, U. 6: naprzód Hu.

65 ; ogród Hu. 2\pol (pó) Hu. .30: cosczol Hu. 567 : dwór Hu. 52 ; góra

HI. 166; pyorco HI. 269; wantrobca HI. 302; 623; proszno Hu. 32;
namasthcow U. 36 nazivy na ów : bobów, czchow, chmelow, gdow,

rzeszów, zacrzow, i t. p. w wieku X V. bog U. 70 ; osmorog HI.

2473; Ostroróg HI. 2346; przyplod HI. 2371; przegród HI. 2758;
smigrod HI. 3017; chroszczebrod HI. 2995: przewoz (wóz) HI. 2513:
przewos I. C. II. 230; rosboy HI. 3100; woyt (wójt) HI 2636, 3125;
gotów u. 58, 61; ogródek HI. 3133; olschowka HI. 3335; wantrob-

ka HI. 1598, 1«89, 1890: glowka HI. 2061; scorki HI. 2176, 2384;
Uambrowka HI. 2370; brzozówka HI. 2371 ; kunassowka HI. 2630;
striyowska HI. 2518; powodstwo HI. 3208, 3209; crol HI. 1130;
doi (dól) U. 91; bor HI. 7,33; wspor HI. 3381; thoppor HI. 1210;
polgrosskow HI. 3085, 31.56: nyosl HI. 2950; wyodl HI. 3212; do-

wodl HI. 2548; góra HI. 1240, 275:5; gori HI. 2689, 3226; medzi-

gorze HI. 1240, 2018; pyoro HI. 3305; brosdy I. C. II. 441; równe

HI. 1057; prosno (próno) HI. 2834; które HI. 3234; ctor HI. 3239;
wlocznin I. C. II. 351 ; zolkowsky HI. 1465 : gen. pi. dlugow HI.
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2734; grossow III. 32(12; bobrów III. 3060; zb.dz.-yow Iii. .3234:

wyeprzow U. 98; crolewiczow III. 2539; de blognssow III. 2912 c;
bnidzow HI. 234(5; doyasdow III. cSoó; drussow U. 92; grzibow III.

2912 a.: iurkow III. 28G;-i ; cowalow HI. 20.34
;
pelgrzymow HI. 1991;

sawków HI. 2291; tarnow HI 2447; tlirzonow 111. 2548; wanszi-

cow III. 731; slodzeyow III. 1991: — to drugiej polon-ie tego
wieku: ostróg HI. 3521, 4150; osthrorog III. 4545; nowogrod III.

.3521; zmygrod HI. 3824; Byalogrod III. 4302; obóz HI. 43C0;
skorka HI. 4150, 4518; klodky HI. 4497; vtrobka HI. 3758; zi-

dowka U. op. 1; czcliovka HI. 3454: ialowka HI. 4011; przyby-

scliowka HI. 4357: bartbkovka HI. 4284; sokol 111. 3G81
;

polnoczy

U. op. 11; poldworze HI. 4112; odpór III. 4156; jawor HI. 4214;
kroliky HI. 4071; zoraw HI. 4453—54, 4528; zawyodl III. 3573;
góra HI. 4112. 4461; myedzygorze III. 4229; gorsky HI. 4085;
górna HI. 4121b; która U. op 1; które HI. 4176; odmowyl HI.

4443; umowylesz HI. 4450. gen pi. pokow HI. 3691; przezyskow

HI. 3712: afftarzow HI. 4017; glupozow HI. 4406; kosmirzow 111.

4027; lobzow (obzów) HI. 3620

—

21; miroscliow U. op. 5; ostrów

HI. 3821; 4360; pyotrkow HI. 3684: podlodow HI. 4430; Rabów
HI. 3846; sawków HI. 3(364; sulikow HI. 3604; wilków HI. 3(374;

zabyerzow HI 3936; zagayow HI. 3943; zyolkow HI. 4091; zar-

r.ow HI. 3711; itp — iv w. VXI bog, dalibóg I. C. XXXIII

(1522); przewód I. T. XXIX. 596; sdrow ib. pokoy ib., swoy I. T.

XXIX. 590; królem I. C. XXXIV (1524), krolowey I. C. XXXIH
(1522); klothka U. c. ; czorcze I. T. XXIX 590; gorkamy ib. p.

596; górki J. C. XXXIII (1322) knaplilowky U. c, ktori 1 C. XXXI
(1518), sprotich I. C- XXXII (152(1), plocziennyczy U. c. ; smovilesz

I. C. XXXHI (1522); glowna I. C. XXXI (1518), krotkym I. C.

XXXIH fl522i; póki I. C. XXXI (1518); gen. pi ossob I. C.

XXXVHI (1529i; przyacziol I. T. XXIX 598; obmów ib.
;

pol do-

chodów I. C. XXXI (1518;; panów I. C. XXXIII (1522); panów
morawczow I. C. 'XXXVin (1529;; vrzandow I. C. XXX1H (1522);

dnyow 1. C. XXXni (1622); przodków I. C. XXXVIH (1529) itp.

III. Samogoski nosowe.

Dzisiejsze samogoski nosowe ivyraianc bywaj najrozmaiciej

ic naszych ladach pimiennych jzyka ziemi krakowskiej , a mia-

)w wicie

:

I. Dzisiejsze jC, odpowiadajce starosl. ,ji. oznaczane bywa:

1) w loiekii XIV najczciej przez an, np. swaiity HI. 119, 121;

Hu. 12. U. 33; poswanthne HI. 617; swantoslans HI. 2, Hu. 60;
swantochna HI. 232. 548, Hu. 2; swanth HI. 324; swanczyn HI.

300; swanch Hu. 22, HI. 138, U. 32; swanszek Hi. 262; oswanci-

miensis HI. 338, 606; zayantho U. 42; pyancz Hu. 59: panczinaczcze
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Hn. 27; nnwe pannoz V. .'>: dzessyancz Ilu. 59: dzeszandzinan Ilu.

6; xau(lza U. 53; xandzu U. 33 ; xangnice III. 437: penandzi U. 29,

Hu. 44; bizanczek HI. 171; 484; brzanczco Hu. 50: negowancza

(Nie-gowidzia) HI. 450; negowancz HI. 590, 040; chranstow (Chrz-

stów, por. Chrzsthowski HI. 4534) HI. 80, 123; czanscz Hu. 73;

czansczi U. 2, 19; klanczani U. 23, Hu. 9, HI. 034: krczanczicze

U. 46; crczanclce HI. 363, 381: mansso (miso) HI. 103; wanczslaw

(wicaw, Venceslaus) U. 28, Hu. 32; wanczslauicze HI. 75, 86, 123

U. 7; wanczcoYicze HI. 78, 109, 240, 598, U. 37, 51; wanch (wiech)

HI. 544, Hu. 16; wanchnik HI. 79, 80, 106—108, 292; wanchoczsco

HI. 234, 246; curoswank (kuro-zwik) HI. 165, 174, 432; U. 46;
zrzanczicze U. 30. 31; srzancice HI. 493, 557, 690; srzanczicz U. 1,

Hu. 17; zandow HI. 23, 677; szandow HI. 5, U. 32; zandouice HI.

40, U. 32; zaudawa HI. 635; — rzadziej przez en, np. swento-

slawa HI. 560; swentochna HI. 438, 681; swenth HI. 330; sweutho-

ne HI. 374; swench HI. 590; swenchna HI. 520, 589; swensconis HI.

585; wench, wenchoni HI. 544. — jeszcze rzadziej przez 9: wsyyla

U. 17; pczynadzese HI. 15; przez a; swacli (swich) HI. 256; wzala

Hu. 48; ws3'ala Hu. 57: penadzi U. 55; i przez e: swetopelcam HI.

332. Przed spólglosTiami tvargoivymi zamiast an, eu, jaici si zwy-

Me ani, eni np. jastrzambecz HI. 308 ; Dulemb3'na HI. 306.

Wl/razy ze suf. -t- wyraaj swój dwik nosowy prawie

icycznie przez an: dzeczanczego Hn. 20; bodzanta HI. 632; bolan-

czin HI. 631; margorzanczin U. 15; slawanczyn HI. 300; wirzbanta

HI. 154, 300; na kocu jednak wyrazu mamy znak a, np. dzecza

(dzieci) Hu. 20; podobnie w accus. sgl. zaimka si: sya HI. 12;

sya Hu. 54, 55; ivyraz imi ma nawet na kocu aa: ymau Hu. 2,

6: podobnie jak imiesów bronan sze Hu. 7; obok tego jednak znak

o: ymyo Hu. 67, zapeionie zamiast 9, jak iv ivyrazie mnf) (mnie

zam. mi, accus. sgl.) HI. 163.

2) w pierwszej pootoie wieku XV równie najczstszy jest

znak an, np. swanthy HI. 1941, U. 76, 80; swanti HI. 728, 842;

svauczi U. 94; sswancza HI. 1730; swanthoszcz HI. 2537; swantopok

HI. 2315; swanthoslaw U. 73; swantochna HI. 3104; svanczicze

HI. 1121; pancznadzeszcza HI. 1402; dzewanczicze HI. 2286; dze-'

ssanczy HI. 1729; kxanczu HI. 3080; ksandzu U. 63; penandzi U. 74;

branczkouicze (por. wyej brzanczek) HI. 2076 ;
czancziwa (ciciwa)

HI. 1399, 1883; payanciny HI. 773; pyandziczow HI. 3354; wancz-

slawa U. 62; vanczskowskemu U. 94. Obok tego jawi si te znak

który iv drugiej wierci tego icieku prawie równie czsto jak an

si uywa, np. swti HI. 3298; swthochna HI. 2095, 2097; gyd
(jt) HI. 2870; w yasthwye Hi. 1651; pycz HI. 3247; pczi HI.

3262; pycznatcze HI. 3085; dzyewyczycze HI. 2730; ksadzi HI.

3215; pyendzy HI. 2870; czzcz HL 2913 a; czsczi HI. 3018;
czsthossowicze HI. 2476; klczany HI. 2603; clczany HI. 2595:

vrza/lnika Hi. 3118; trzsytobolco HI. 3410; wczslauicze HI. 3298.

Znacznie rzadziej wystpuj inne znaki jak en : swentboslaus HI.

J
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1598; swentoslawa HI. 7r)9; pyentlinadzesta III. 2760, a i e: sswati

U. 97; sswecza U, 95; pycdnadzescza HI, 1575; ()
«' o : 8W()cza U.

96; dzesz()czyn() HI. 1941; swoch U. 75; iwesscic niekiedy n:
szwjuicliowsky III. 4056. Zawiast an, en icystprij i tu znaki am,

om, .y^.// naspuje spóh/hska wargowa, np. ja.strzambczy III. 731,

1399; jastrzampcze Hi. 2458; yrzarapya HI. 3173; dulerabyanka

HI. 3010.

Wyrazy ze suff. -et- oznaczaj ive rodku najczciej swój

dwik nosotiy przez an np. na czelanczinye (cielcinie) HI. 3275
;

gnyewy.inczin HI. 2787; crczanczin HI. 3085; krzczancicze HI. 2501;

czirnancziska HI. 1091; shnanczino HI. 1380; wawrzanczycze HI.

3006, 3020 •.rzadziej nieco przez i a, np bodztha III. 2804; crc-

czicze HI. 2694; kszczczicze HI. 3371; wirzbyatha HI. 2408; czir-

naczin HI. 1093; wnczczi HI. 1633.

Na kocu ivyrazów najczciej mamy znak : gyma (jimi)

HI. 2491; czely (ciel) HI. 2758; accus. sing. zaimkóic osobowych

i zicromjch: mya HI. 2978, 3010 sz (si) HI. 1990, 3003, 3217,

3298; rzadziej znak () : mc (mi) HI. 1348, 1366; ss() (si) U. 68

72; SZ9 (si) U. 91; imiesl. opiisz() U. 64; przydó U. 66; najrza-

dziej e : szye U. 97 (2r.).

3) w drugiej poonne tcieku XV. najczstszym jest znak , np.

syyczycze HI. 4270; oswczym HI. 3758; yczstwa HI. 4217; za-

gyte III. 4203 ; zayczye HI. 4203, pydnadzeszcza HI. 3900; chrzs-

thowski Hi. 4534; chrszthowszky HI. 3.505, 3752; czstochowa HI.

3694, 4478; czstoschovicze HI 4023: grzdzj-olek HI. 4112; kiiro-

zvyky HI. 4348; kuroswcky HI. 4103; mykynya HI. 4547; pi-
dziczow HI. 4529; rzdouicze HI. 3943; szczssna HI. 4435; vycz-
slauicze HI. 3639; wyczlauicze HI. 4518; yyczlawszki HI. 3639;
wczkoiiicze HI. 3505; ozyblow HI. 3926; srzczicze HI. 3990,

4313; zdow HI. 4191; zdowicze HI. 4009. Obok tego nader cz-

sto ivystpvje jeszcze znak an (am\ np szwyantoslaus , szwyanslaus

HI. 3650; swansek HI. 3936; xansky HI. 4117; branczicze HI. 3569;

4405; klanczanya HI. 3917, kurozwanky Hi. 4323
;
pyandzyozow HI.

4025; rzandowicze HI, 4547; tirzandii HI. 3677; urzandow HI. 4547;

wyanczlauicze HI. 3639, 4143, 4518; srzanczicze HI. 432tJ; zando-

uicze HI. 3607; jastrzambya HI. 3919. - Nie rzadki tu te jest

znak n (ara), np. curosvnky HI. 3570; wynczslawkowskye HI.

4101; zrznczycze (3r.) 111. 4248; zndowycze HI. 3795; jastrzrab-

czy HI. 3681. — najrzadszy moe znak a: svyathopolk (3r.) Hi.

4452; swach HI. .3480 swyasek, swasek HI. 3936; swiaskovt^ey U. op.

2; yaczmyeniczisko HI. 4176.

Wyrazy ze suff. -et majcf, swój dwik nosowy równie naj-

czciej oznaczony przez n}). yn]ovytha, (2r.) HI, 3545; wyerzby-
tha HI, 3912, 3952; xyzcza HI. 4537; rzadziej nieco przez an np.

ozimyantha HI, 3685; climyanthow HI, 3649; niekiedy nmvet przez

en: xizencza HI, 4527.

L
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Na kocu wyrazóto najczciej si jawi znak , 9ip. gymy
HI. 4U98 ; sy (siej HI. 3742 ; szy HI. 4403 ; szi HI. 4553 ; rza-

dziej a i e np. sya HI. 3774; szye HI. 3719, 3841, 4360, 4473.

4) tv wieku XVI najczciej spotijkany hywa tv aktach znak
a )q). swiathi I. C. XXXI (1518), XXXni (1522), XXXIV (1524),

swiato swiatey agneski I. C. XXXIII (1522), swiatha swiatego bar-

thlomieya I. C. XXXIH (1522), swiathym I. C. XXXm (1522),
XXXIV (1524j; wsziatha (w wiata) I. C. XXXIH (1521) po wziaizu

(wziciu) I C. XXXI (1518) po wszyaczyw (tame), xiadza I. C.

XXXHI (1522), xyagi I. C. XXXI (1518), pyenadzy I. C XXXI
(1518), po poczaczu I. C. XXXIII (1522); pieczacz I. C. XXXVII
(1524), pieczaczyam I. C. XXXIII (1522), urzadnika I. C. XXXVIII
(1529), przissiagi I. C. XXXVHI (1529). o 8czasczyv I. C. XXXIV
(1524). Du czsto te jeszcze znajdujemy znak an, np. piancz J.

0. XXXI (1518), XXXVHI (1529j, pianczdziessiath I. C. XXXI (1518);

pamyancz I. C. XXXI (1518j; vrzando\v I. C. XXXIII (1522) vrzan-

dnik I. C. XXXVni (1529), vianczey I. C. XXXI (1518); rzadko je-

dnak , np. piozsetnego I. C XXXVII (1524); pyeczcz I. C.

XXXIV'(1524); fub a, np. viaczey I. C. XXXI (1518). Nie rzadko

te bywa ten dwik oznaczany przez en luh e, jak: vienczsza I, C.

XXXI (1518), pienyedzi I. C. XXXIII (1522); pamyeczi I. C. XXXIH
(1522).

Na kocu v:yrazów najczciej si znajduje znak a, np. mya
(mi) I. C. XXXVIII (1529); szya I- C. XXXIH (1522), XXXIV
(1524), XXXVHI (1529); rzadziej a / e, jak szya I. C. XXXVHI
(1529); raye I. C. XXXIII (1522).

Zehraicszy to wszystko tvidzimy, e dzisiejsze ^ z=z starosl. a

oznaczane hywa tv naszych zabytkach przez an, (am), , a. n (m),
rzadziej przez en (em), e, icreszcie przez (), o. Z tego wnosi na-

jey, e i brzmienie tego dtcikii byo niegdy na ziemi kra-

kowskiej, jak i dzi jeszcze na lsku dwojakie , mianowicie j-a"

i -", znaki ^ i o maj tu zapewne tylko znaczenie grajiczne. W ja-

kich jednak icypadkach oba te brzmienia ivystpoway , trudno dzi
dociec , bo jak widzielimy wyej , czsto jeden i ten sam ivyra.z

oznaczany byiia przez an, , a, n i przez en, e, c). Co si tyczy

tych znaków nadmieni jeszcze naley, e a do pooivy wieku X.V.

przecaa an, nastpnie , iv XVIza a. Znak icystpuje tv piencszej

polowie wieku XV wypierajc pomau i znak ^, którego w dru-

giej poloicie tego wieku ju nie znajdujemy. Wszystkie te znaki

spotykamy ive rodku wyrazów, na kocu za najczciej tylko

a, O, , e.

//. Dzisiejsze 'a, odpowiadajce starosl. a, ivyraanebyiva
w sposób nastpujcy:

1) w icieku XI V najczciej przez an, np. poczanl Hu. 7; po-

czantkem U. 5, Hu. 55; }'anl Hu. (dG ; wzancz Hu. 88 ; wzanl Hu.

46, U. 51; wszani Hu. G; wzanwszi Hu. 29; wanzal Hu. 10, U. 38;

wyanzal Hu. 5G ; wyanzanye Hu. 59 ; obyanzal. U. 47 ; obwanzala
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Hu. 39; xandz U. 9, Ilu. 17; xiuisz ilu. 52, U. 12. III. (bardzo cz-
sto), peiifindze Hu. 6, 15, U. 51: penanszek HI. 91, 354, 662; pe-

nansko 111. 90; trzidzesant U. 13; — Rzadszym jest znak a np.

wz.il Ilu. 45, 49, U. 21; obwazala Hu. 19, 57; penadzmi U. 4, 8;
najrzadszym za znak o np. wzol. Hu. 71.

2) v pierwszej pohtcie iciehu XV jeszcze bardzo czstym
jest znak an (przed spógosk wargoic amj, np. yani U. 66; przi-

yanl U. 64; zaganlcss I. C. 11. 307; prziyancz U. 64; wssanl U. 65;
wwansala U. 60; wanzane HI. 1584 b; ob}'ansowal U. 63; xang HI.

2359; ksansz HI. 2531, 2762; czanza (pignus) I. C. II. 264; zaczan-

lessi (zacie) ib. 295; othczangacze HI. 2457—58—59; poprzisankl

111. 1397; 'swantek HI. 3114; swyanthek HI. 2795; swantniki HI.

2159, 3126 b; sesczdzesantb HI. 3210, 3104; jastramp HI. 2956,
2974. Znak jednak, który i tu wystpuje ju przed r. 1420, bywa
od tego czasu czciej naicet uywany ni an (am), np poczatkem

HI. 3003; gyles HI. 3333; obyw HI. 1979; obgal HI. 2511;' ros-

yl HI. 2709; zayl HI. 3191; wyyl HI. 3085;'wzcz HI. 2973,

2957; wsl HI. 2978, .3069, 3082; wysal HI. 3125; wvyzaaye HI.

2826; pyeiiyszek HI. 1656; na czzy (in pignore) HI. 2826; vscz-
gnl Pil. 3089; rzsska HI. 3309; nyewrzd HI 3239; nyevrzdne
111. 2943; rzczcza HI. 3069; zayczkow HI. 2935; zayaczkowskego

HI. 2944; posszoz (commetere) HI.' 3260; trzidzesitb Hi'. 3298. Za
to rzadszym staje si znak a, np. przigyacz HI. 2396 ; wsal HI.

1730, 3208, 3247; .3276; wsyal 3212; penadze U. 58, 61; penadzmi

U. 67; nyewrzd U. 99; najrzadszym za 9, np. wsz()l U. 96.

Wyrazy ze siiff. -et- zachowuj znak an najwytrwalej . por.

czelanthko (cieltko) HI. 2238; czelanthcowa HI. 2351; stananthky

111. 2331. obok stantki HI. 2062 i stanatky HI. 1017.

3) w drugiej poowie tego tvieku ma znak stanowcz prze-

wag, np. wyczdzano (impignoraverunt) HI. 4293; pyenyszek HI.

3977; pieniek HI. 4173; myschego HI. 4175 (2r.) rzdczina HI.

3997; rszdczyna HI. 4284 rzszka HI. 4032; svthnyky'Hl. 3563;
odprzisyglesz .sy HI. 3777; zawysal HI. 4217; zaycz (zajc) HI.

4112; lubize HI. 4562; lubsz HI. 3746. Rzadziej wystpuje teraz

an, np. zayancz (za-j) HI. 3755., xanz HI. 4486; poprzyssyaugl

III. 4439; zayancz (zajc) 1. 3669; lubansz HI. 3739. —jeszcze
rzadziej a, np. wszyal HI 4413; tysyacz HI. 3937. — najrzadziej

za n, np. pyennsszek HI. 3612; stanyntbki HI. 3649 obok sta-

nytki (ibid.).

4) iv wieku XVI najczciej si w tym taypadkii uyiva
znak a, np. poczatbkem I. C. XXXVIII (1529) yal (j) I. C.

XXXVIII (1529), wszial 1. C. XXXVII (1524) pyenyadze I. C. XXXI
(1518), XXXIII (1522.), pienyaska I. C. XXXIH (1522), viazan I. C.

XXXVIII (1529). viazanym (ibid.), vyazaue U. c. zaviazanim I. C.

XXXVHI (1529), zaiaczek I. C. XXXIII (1522), zaiaczka, zaiaczky,

zayaczkacli (ibid.), pitek I. C. XXXIII (1522), ozmidziessiatli 1. C.

XXXII (1528), tissacznego I. G. XXXVII (1524). Rzadszijm nieco

Sprawozd, Komis, jzyk. T. IV. 15
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jest znak an np. wsziancz I. C. XXXI (1518) , xiandz I. C. XXXIII

(1522), XXXVIII (1529); vrzand 1. C. XXXVIII (1529), przisancz

I. C. XXXVIII (1529), zandam I. C. XXXIII (1522), tissancz I. C.

XXXI (1518). Przez zwyMe tv tych aktach skrócenie tcyraa si
znak ten czsto przez ji, np. zadalimy, I. C. XXXIII (1522), tissa-

cza I. C. XXXI (1518). Jakkohciek bardzo rzadko, znajdtije si
przecie tiiekiedy take znak n np. vrznd I. C. XXXVIII (1529).

Widzimy wic , e dzisiejsze -" = staros. a oznaczano przez

an, (am), , a n i przez 9, o. Z tego 2cnosimy, e i iv tym luypadku

byy niegdy w ziemi krakoivskiej dica dwiki nosoice, mianowicie
Ja" i ^; znaki bowiem 9, o maj tu zapewne i fonetyczne zna-

czenie, jak wiadczy jzyk dzisiejszy. I w tym wypadku zrazu naj-

czstszym jest znak an (am), lecz iv drugiej wierci w. XV bierze

przeivag znak , iv ivieku XVI za a. Znaku 9 nie spotykamy
ju w drugiej po1oivie wieku XV.

III. Dzisiejsze , odpowiadajce staros. «, bywa oznaczane

w sposób nastpujcy:
1) W wieku XIV najczciej przez an, np. bandcowicz Hu.

58, 62; U. 18; banthcouicze Hi. 55, 56, 589; blandow HI. 83, 590;

kandi U. 36; kanty HI. 306; gandanek HI. G44; gandenek Hu. 33;
liganza U. 45; HI. 298, 519; lang (g) HI. 322; langanow HI. 150;

lansecz (ec} HI. 57, 77; podlaoszczem HI. 35; lanzani Hu. 45;
przelank HI. 71, 84, 98; U. 40; przelank Hu. 4, 5; lancawa HI.

248, 578, 642, 675; lancorz HI. 92; lanciciensis HI. 28; manza U.

4; mancarzow HI. 132; raancarska HI. 257; panchyrz HI. 549; pan-

chra HI. 450; pancouicz HI. 22, 29: Hu. 20; pancouicze HI. 232,

269; pantlik HI. 115; prandotha Hu. 14, 42; prandoczin HI. 219;
ranka Hu. 21; ranky Hu. 27, 30; rance Hu, 15, U. 2; ranku U. 10;

rankoyma Hu. 72 ; rancoymi U. 22 ; ranczicz Hu. 5, 42, 64 ; ranczii

Hu. 12, 16, 32; JJ. 3, 20; ranczili Hu. 21; ranczone Hu. 15; sandco

HI. 110, 173; potsantcowa HI. 109; sandomiria HI. 337; sandomir-

zki Hu. 60; sandzissius HI. 21; saudzissow HI. 260; sancissow HI.

381; sandzissowsca HI. 260; sandiwogius HI. 584, 591; tangoborza

HI. 119, 653: tanczin III. 339, 502; trantlmovicze HI. 215, 511;
wangrzinouicze HI. 185, 343; wanszlin HI. 366; wanszirow U. 17,

HI. 611; wnank (nepos) HI. (316; vnancinis H. 643 — Przed spó-
gosk wargotv toystpuje am, np. dambno HI. 568 ; dambany HI.

125
;
gramboczicze HI. 239

;
grambenycza HI. 686 ; kampa (kpa)

U. 46; kampe HI,. 6; carape HI. 20; cimpsUy HI. 36, 370; campa-

now HI. 157; kampanow HI. 598; crampa HI. 66. 458; poramba HI.

114. 209, 599, U. 21; stampoczicze HI. 164, 361; zastampow HI.

125, obok zastanpow HI. 664; zaraboczin Hu. 72. — Rzadko ozna-

cza si tu dwik nosoivy przez a, np. s mazera Hu. 19; racoymey

Hu 16; w zarabyw U. 44; pradota HI. 98; rzadko te przez en

(em), np. mencouicz HI. 295; stempoczicze U. 26.

Na jcocu 7vyrasóiv znajdujemy znak a i (), np. accus. sgl.

tematów eskich na -a-: nu gozpoda Hu. 55: o gowa Hu. 18; wi-

J
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dzia niwa Ilu. 8; dal rana ITu. 55; na marczisszowa dzedzina Ilu.

24; dzedzina (dzier) Ilu. HO; w dzedzina U. 38, 51; prziwna (pa-

ci) Ilu. ol
;

panosza (rani) Ilu. 24 ; — o beczl?() H. 7 ; dzedzinc)

U. 4, 41, 55; t(f dzedzin() U. 37; na pasciowc) dzedzinc) U. 34;
o copA U. 27 ; — Podobnie si koczy 1 osoba syl. pres. ni).

swatcza Hu. 16; sswadczc) U. 10.

2) w pierwszej poowie tuieJm XV. równie najczstszy jest

znak an (przed spóg. ivaryowymi araj np. bandze (bodzie) III.

2475; bandzin HI. 2877; bandcouicze HI. 2752; bantiltowicz U. 78;
clianczini HI. 2935; chanszna III. 2203; lanzyny H. 1875; zalanze

ibid., l:inl<awa HI. 1087; llanliawy HI. 3345; lancawicza H. 1453;

2461; lanthcouice H. 919; po manszv U. 60; manszne U. 60;
ostransznycza HI. 919, 2760; panczipywa HI. 3153; wspanczene H.
1310; panthliliy HI. 3413, 3420; ponanta H. 2003; poprangy HI.

2(136; prandoczin HI. 3276
;
pranthcos HI. 2914; rancze (rce) U. 64;

ranlawiczne HI. 1230; ranczil U. 82, 84, 94, HI. 1156; sandzisz U.

64; sandzyssow, sandzisowsl<a HI. 2709, 3236; sandochna H. 3128;
sandiwogio H. 2346; tanczin HI. 2171; tanczinsl^y HI. 3423; Van-

gercze HI. 3431; wauszilc HI. 1133, 1345; wanszicow HI. 731;
wnanl< (privignus) H. 1457 ; wnanca (fem.), wnance HI. 1063 ; wnan-

coni suo, wnance sue HI. 965; wnancom suis HI. 881.

—

przed ivar-

(/owymi am: bamben HI. 3211; dambowdzial H. 913, 2486, 2609;
poddambsly HI. 1985; dambin HI. 2352; dambycza HI. 2680; dara-

bno HI. 2476; darapno HI. 2474; darapnyky HI. 2335; grambnicze

HI. 2086; carapanow HI. 2521; zaramba H. 2780; stampka H.
1287; stampoczicz H. 3082; zastampow HI. 2733; zastampowsky

H. 2641 ; oboJc tego jednak glanbowske H. 1261. — Znak wy-

stpuje tve rodku wyrazów przed r. 1420, jednake nie jest jesz-

cze tak czstym w uyciu np. bdcouicze HI. 2752, 3152; bdzin
HI. 2960, 61, 62; badzen HI. 2472; bdzyen 2476; bbenkowa
H. 1834; dbina HI. 3138; kappye H. 2406; nakpye HI. 2401;
raszyk HI. 2720 a.; msyk HI.' 2722 — 23 ; mzyk HI. 2390; po-

ntia HI. 2003 ; rkogemstwu HI. 3267 ; rczili ibid. ; sztppocice

HJ. 3253; zastapow HI. 2524; thczyn H. 2836 —37; wgrzangow
HI. 2102; ynczczi HI. 1633. Bardzo rzadkim jest we rodku
tvyrazóiv znak () np. gI{)boki HI. 2189; r^czil U. 71, 7 7.

\
jeszcze

rzadszym za en, np. denbniki HI. 1762.

Na kocu ivyrazóiv najczciej spotykamy znak , który wy-
stpuje ju IV r. 1405 w accus. sglr. obor (curiam) H. 1109.

Inne przykady tego samego rodzaju: schtuk (stamen panni) H.
2016; robot III. 2874; zapat HI.' 2973; gospod HI. 2978; zgub
HI. 2766; zastaw H. 2826, '2972; wypraw HI. 2304; szynow
HI. 2425; fora HI. 2978; obora HI. 3255; wphal (uchwa) HI.

3842; vyn HI. 3156, 3234; vin HI. 3236, 3247*; dzedzina HI.

3210, 3212; pusczyn HI. 2733 ;' przigan HI. 2436; pechn HI.

3267; medz (2 r.) HI. 1406; dzelnycz HI. 2835. Do czsto

wystpuje tu jeszcze znak 9, np. accus. sgl. za lask {pro corulo,
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per coruhm) HI. 2626, 3147; zagrodo HI. 1268; dzedzinp U. 58.

59, 61, 66; wirzbynó HI. 804; dzeszczyiK;) HI. 1941; babisnó HI.

2023; na góro U. 91. W tym samym icypadhi (acciis. sgl.) znaj-

dujemy nieJciedy znak a, np. dzedzina U. 67, mystrkowa pyecarzowa

HI. 3361, a naicet an i n, np. dzedzinan U. 78 ; sthukn (stameii)

HI. 2364; wiprawn Ceipeditionem) HI. 2361; pusczynn HI. 2361.

3) w drugiej poowie wiektt XV uyttaj si znaki an (am)

i prawic równie czsto ; we rodku icyrazów jednak przewaga
jest po stronie an (am), por. bandzin, bandzen HI. 3705; banthko-='

uicze U. op. 7; bandkowski HI. 4531; blandowa HI. 3456; Chanszna

HI. 4007; kanthy HI. 4093; lang HI. 410
i

; langem HI. 3947; dolangy

HI. 4108; lanzek (2r.) HI. 4356; podlansze HI. 4111; lankowski

HI. 4531; labancz HI. 4343, 4440, 4531; liganza HI. 3633, 4217;
lanthkovicze HI, 4115; manzno HI. 4339: ostbransznycza HI. 4483;
pancbow HI. 4007; panków HI. 4018 ; pankowsky HI. 4391 : panko-

uicze HI. 3891; sandziwoy HI. 4211 — 12; sandziszow HI. 3908;
sandzignyewsky HI. 4296; sandomyrszky HI 4412; tanczinsky HI.

4067— 68; thangoborszky HI. 4295: wangrzinowicz HI. 4196— 99;
vangercze HI. 3554; wangleszyn HI 3744; wanzykowska HI. 4224 b.

poddambycze HI. 4090; glamboczsky HI. 3871; campa HI. 3569;
kampa HI. 4459; kampsky HI. 4211: krampa HI. 4455; krampel

HI. 3934; pampow HI. 4430, 4507; pampowsky HI. 4363; poramba
HI. 3615, 3665; zaramba HI. 4136. 452ri; pryramba HI. 3771;
thrambaczowski HI. 4531. Ze znakiem : bthcovice HI. 3564—65;

chszna HI. 4158; dbowdzal HI. 3709'; dbniky HI. 4087; kasz

(ks) HI. 4142; dwa kaszy ibid , lzek (lek) HI. 4373 (2r.); labcz
Hi' 3928; ligaza HI. 36'l6, 3629, '3951;' mszni HI. 3542; niz'no

HI. 4338—39^ osthrsznycza HI 4435, 452l'; ptho HI. 4459 ;'p-

kowsky HI. 3879, 4391; rbow HI. 3846; rkaviczuik HI. 4123:
wrczicz HI. 3457; sdzimir HI. 4391; porba HI. 3709; wstpne
HI. 4112; trthnowycze HI. 3862; wgrzin HI. 3934; wszowsky HI.

3784; wzyk'HI. 4100; vzyk HI. 3846; zbanouicze HI 3771. —
Nie rzadko te bywa tu dioiek nosoicy oznaczany przez n, np.

bandzin HI. 3787—88 (kilka r."), lng HI. 6947; lygnza HI. '4137
;

lntkowycze (2r.) HI. 3796; osthrnznycza HI. 4520; Ihnczin III.

3809. Najrzadziej spotykamy znaki en (era) i e np. wstyempuycz
HI. 4473 ; osthresznycza ') HI. 4483.

Na kocu wyrazów ivystpuje znak praivie tvycznie, np.

accus. sgl. tematów eskich na -a- : na walk HI. 3457 ; o zapust
HI. 3920; o chromoth Hi. 4187, 4393 (2r.);'niw HI. 4174, 4175^
spor (contradictionem) HI. 4432

;
puscziu III. 3906 ; wyowiszn

(wujowizn) HI. 4154; sbrogy (arma) HI. 3581; zbroy clocz seu

') Pisownia ta w miejscu podan)'ra suy adwokatowi Stanisawa Ujezdz-

kiego za dowód, e citatio róui .si od concitatlo: „quia in citatione

stat osthrensznycza, et in concitatione stat osthransznycza."^
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(U)lcza III. 3582; miedza III. 417r); przcczniczn III. 1170. — 1 syl.

jmics. wiiyj>-d 111. 4110; zachodz (intercedo) 111. 4151, 4181. —
Bardzo rzadko wystpuj iv tym wypadku znaki -a i g, n)>. rui

strona U. op. 5; wye prze wstliapye (ingrediar in controversiani)

III. 4429.

4 ] W lokku X VI spotyJcamy ice rodku ivyruzóiv najczciej

an, skróccnir a, Ud) te a, np. an (am): bandzie I. O. XXXIII

(1522), 38 (1529); bandaczym I. C. XXXIII (1522), clianczina I. C.

XXXI (1518); w chanczinach 1. C. XXXVIII (1529); ranka I. C.

XXXVIII (1529); rancze I. C. XXXIII (1522); rankoymye I. C
XXXI (1518); rankoiemstliwem I, C. XXXI (1518); yangerskegol. C.

XXXII (1520); dambowskiego I. C. XXXI (1518); — a: bada I. C.

XXXIII (1522); badza ib., raka I. C. XXXIII (1522); rakoicstwa

I. C. XXXIII (1522); sadzego I. C. XXXIII (1522). — e znaczek

ten nad a, a raczej midzy a a nastpn liter u góry, rzeczy-

wicie n hd) m zastpuje, tego zdaje si dowodzi nie trzeba;

jcstto fakt poicszcchny praicie iv óivczesnych rkopisach, por. na

zakii (zamku) I. C. XXXI (1518), XXXVIII (1529i; s diamctlic I.

i). XXXII (1520). — Niekiedy ten znaczek wyglda prawie wy-

ranie jak- mae n, np. ba"dze I. C. XXXIII (1522). —Nie rzadko

jednak spotyka si i samo a, np. raczili (rczyli) I. C. XXXVIII

(1529); podsadek I. C. XXXIII (1522); podsadka, podsadkovi, pod-

sadkyem, ibid., prziczisnaly I. C. XXXI (1518). — Daleko rzadziej

wystpuj inne znaki, jak np. w rcze I. C. XXXI (1518); en

(em): ristemp I. C. XXXVin '(1529) ; luh te , np. dbni, dbnicli

U. c.

Na kocu wyrazów mamy tu praivie wycznie znak a, np

accHS. sgl. tematów eskich na -a-: w ranka I. C. XXXVIII (1521');

o tha skoda I. C. XXXIII (1522); na slacita I. C. XXXIII (1522);

pyotra kmitha starosta I. C. XXXI (1518); za tha summa I. C

XXXI (1518), dawa vyna I. C. XXXIII (1522), tha prziczina wfkla-

daiacz I. C. XXXIII (1522); vipusczicz polovicza I. C. XXXI (1518);

w nyedziela I. C. XXXIV (1524); 1 sgl. pracs. chcza (chc) I C.

XXXIV (1524); chcza y obiecznia I. C. XXXVIII (1529); vczinya

I. C. XXXIII (1522); vatpya I. C. XXXIV (1524); stavya I. C
XXXIII (1522); prosz, prosclia 1. G. XXXIII (1522); XXXIV (1524);

XXXVIII (1529).

Z tego wypada rczidtat nastpujcy: Dzisiejsze q.== starost

.

i. oznaczane hyioa w naszych zabytkach w trojaki gównie sposób,

mianoivicie

:

1) przez an (am), , a, n; 2) przez en (em), e; S) drzez c.

Jeeli znak () iv tym wypadku mia tylko znaczenie graficzne, to

dwa inne sposoby oznaczania dwiku nosowego polegay zapewm
na jakiej rónicy fonetycznej. Praicdopodobnie wic i tu przyj
naley, e obok dzisiejszego e by niegdy w ziemi krakowskiej

i divik a", jakkolwiek trudno oznaczy w jakich tvypadkach i jak

dugo on istnia. Wprawdzie znaki an, a, s w naszych zabytkach

I
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wkkn XVI prawie ogólne, trudno jednali przyimci, by tak ogól-

nym Jeszcze wtedy by dhoik a" tv jzyku ziemi krakowskiej -, iti-

sownia ta polegaa zapeione tytko na tradycyi ortograficznej tviekótv

przeszych. — Co do pisoivni mona jeszcze zauway w ogóle, e
z pocztku jest ivt rodku ivyrazów prawie wycznym znak an

(am), nastpnie z kocem drugiego dziesitka loieku XV wystpuje

, które przez cay ten iviek prawie równie si czsto uywa
,
pod-

czas gdy IV icieku XVI obok an najczstszy jest znak a. Inne

znaki o tviele s rzadsze. Na kocu wyrazów mamy najpierw

znaki a i 9, nastpnie i q, iv drugiej poowie wieku X V praivie

tuycznie , w XVI za icieku niemal wycznie a. Inne znaki

s rzadkie. Znak ivystpuje iv tym wypadku najwczeniej, bo

ju w pierwszych latach ivie1iu XV, znaku 9 za nie mamy ju
w drugiej pooivie tego wieku.

IV. Dzisiejsze , odpowiadajce staros. &, tvyraane bywa
w sposób nastpujcy:

1) w wieku XIV najczciej ive rodku toyrazów przez an

(am), n}). lank}^ (J^ky) U. 3; dwe lancze U. 45; raansz Hu. 29; cho-

lanszice HI. 439; franczek (fraczek) HI. 606; franczco Hu. 38, 687;

banssow HI 35, 57; zacanthy HI. 292; pancz HI. 16; sandzil U.

29; sandecz HI. 564; sanezi HI. 27; stranczacz Hu. 48; wanchadlow

HI. 184; wantrobca Hi 302, 423, 457, 623; Hu. 39; dambrowa HI.

322 ; dambrowsca HI. 257 ;
glamb U. 4, 8 ;

porambicz U. 53 ;
po-

rarabono Hu. 1 ; obrambyona Hu. 54; wiramby bili (zam. wirambili)

Hu. 52; trambky HI. 301; trambek Hu. 68; zambr HI. 309, 624;

podobnie sowa ze suff. -na- np.. sginanl Hu. 11; i imiesowy na
-c-, np. przydancz Hu. 65; rzekanczich U. 49.

Znacznie rzadsze s inne znaki we rodku ivyrazów, jak a:

w lacach (kach) Hu. 4; (): S9t (sd) HI. 11, on (om); climontli

Hu. 44; U. 39; climontow HI. 379; dombrouicza Hu. 1; o: wroch

HI. 210, 226.

Na kocu wyrazów najczciej si spotyka znajc () lub a, np.

i): acciis. sgl. fem. deklinacyi zaimkowej, y9 U. 2, 48; ssw() U. 41,

instrum. sglr. fem. moy(J) W0I9 U. 7 ; korzischtnc) rzecz9 U. 30

;

kasn9 U. 34, 54; ssil9 U. 37; prandoczin() kasnc) U. 39; wawrzin-

CZ0W9 W0I9 U. 54: 3 plur. praes. 59 U. 23; wyedz9 U. 52; wye-

ilz9 y sswadcz) U. 54; a: accus. sgl. fem. ya (j) Hu. 25; 5'^^^

(J-) ibid., na rola U. 25. — instrum. sglr. fem. meczowa glowicza

Hu. 44; syla Hu. 51; mocz Hu. 2. 25; U. 37; kaznya Hu. 52;
korzistna rzecz Hu. 56 ; U. 50 ;

proznya Hu. 59 ; — 3 plur. praes.

maya Hu. 47; wyedza y sswadcza U. 48, 55. — Do czsto te
spotyka si na kocu wyrazów znak an, np. instrum. sglr. fem.
za graniczan szutan Hu. 1 ; casznan Hu. 1 ;

gospodan Hu. 8 ; silan

Hu. 2 : w accus. sgl. yansz U. 51 ;
yansz Hu. 58. U. 55 ; wskutek

przyczepionej partykuy e ( ) jawi si dtvik nosowy we rodku
loyrazu, co nam atwo tumaczi) uycie znuku an. Wreszcie mamy
tu te niekiedi/ znak o, np. ss yego wolo Hu. 71,
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2) W pienvszej pooicie iviekii XV bywa. oznaczany ten dwik
nosowy najczciej przez an (ara) i , zwaszcza ivc rodku wyra-

zóiv, a icic an: lanca (ka) III. 285G; lankam U. 73; mansz U.

60; bancz (bd) III. 2335; pobandze (pobcze? por. pobocze HI.

2473) HI. 1648; banczek HI. 3401; banczol HI. 2093; pranczeg HI.

2503; pranczkonem HI. 2451; manezka III. 2374; odrowansz 111.

2087, 2851; prandnik HI. 2950; sianka HI. 1904, 2705; wangroda

HI. 1151, 1289, 1565; wangrodi HI. 2194; wangrodara 111. 1328;

wangrodach III. 1240; wanwossa (2r.) Hi. 1266; wantrobka III. 1598,

1889, 1890; kliraantowo U. 84. — am: dajnbrowa (2r.) III. 1057;

dambrowka HI. 2370; golamb HI. 3431; campyel HI. 2575; virain-

bicz HI. 2969; nyewatamp HI. 2455; newstarab HI. 2859; odstam-

pyla, po odstampyenyy U. 74. — 'Wystpuje tti bardzo ivczeme,

bo ju w r. 1408 spotykamy przykad natliknl HI. 1137; inne

przykady: masz HI. 2467; dbye HI. 2759; chobczca HI. 2906;

galszconicze HI. 2734; cth HI. 2755; mky HI. 3185; odrowsz

(2r.') HI. 2518; z prdnika HI. 2950; rbky (peplos) HI. 2655; sucho-

rbsky HI. 2296; wirbili HI. 3080; przythknl HI. 3008, 3012;

trbky (2r.) HI. 1562; wgrody HI. 2753, 2640; wgrodamy ibid.

wchadlow (kilka r.) HI. 3126 a. ; wthrobcam HI. 3418. Spora-

dycznie tylko spotykaj si inne znaki, jak a: masz (mz) HI.

2563; suchoraba HI. 2297; n: gnsska HI. 2798; odrowansz HI.

2454; podobnie 9; sbyssyn HI. 2700; cn: s^nszen HI. 2691; on:

konthco de kontha HI. 2211; vlonce (wlcze, declivitas dicta) HI.

1268; klimonth U, 84; kliraonthow HI. 3257; o: tknol HI. 2698;

pobocze (proclaraatio, por. wyej pobandze) HI. 2473. — Sloica ze

suff. -n- maj znak 9 lub , np. zagynycz U. 91 ; vsc/.gnl HI.

3089; imiesotcy za na -c fiajczciej an lub , np. podwloczancz

HI. 1512; davagiancz HI. 3195; grozancz HI. 3215; szmerdzcza

HI. 3407.

Na kocu wyrazóto najczciej mamy znaki 9 i a, a miano-

tclcie: accus. sgl. fem. deklinacyi zaimk. np. yc HI. 1941; na n9

(ni) HI. 842; panc) phaIibogov(> (syednal) U. 68; na matlikabozO

U. 88; posrzedn9 HI. 2181; instrum. sgl. fem. za medz9 HI. 1420;

rad9 HI. 728; rotli() U. 89; mocz9 ssyl9 U. 68, 76.; otrzedu9 HI.

1882; wsteczn9 HI. 2731; 3 plur. praes. np. wyedz9 y sswadczO

U. 56, 58, 59, 60, 64. W tych samych wypadkach spotykamy

znak a, a ivic: accus. sgl. fem. zaimk. y HI. 3212; ktorz HI.

3018;'ctor HI. 3239; za swa cupy HI. 2879; insfr. sgl. fem.
gór (monticulo) HI. 2753; craweczsk robot (sartico labore) HI.

3050; nyedosl slachczank HI. 2375; corzistn rzecz HI. 2934;

elsbyeyt wolsk HI. 2972; 'z wol HI. 3215; m woly HI. 2844;

za odpowedz HI. 2254; dwadzessez HI. 3239; 3 plur. praes. cra-

dn HI. 2850.

Rzadsze s znaki a / o, np. accus. sgl. rola (dzerszal gest)

U. 99 ; instr. sgl. tha roth9 U. 89 ; kazna klimautowo U. 84 ; szyem-
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sko dawnoszczio (diuturnate terrestri) HI. 2700; 3 phir. pracs. wye-

dza Ó6, G2; w5'edzo y sswadozo U. 57, 67.

3) IV drugiej polowie wieku XV najczstszym jest znale n,

jakkolicieh we rodku ivyrazów bardzo czsto jeszcze tvyst§pvjc an

(am), np. bank (bk) HI 3977, 4139; banczal HI. 3698; cliobandza

(k. r.) HI. 4445; ohorangwicza Hi. 3550: odrowansche HI. 4179;
praiidnik HI. 4216, 4.ó47; sandek HI. 4133; dambsky HI. 4076;
(Lirabrovicza HI. 4057, 4417; darabensky HI. 3714; wstampyen HI.

4351; tlirampczicz HI. 4531; imiesów sobyancz HI. 3899; Znak :
ka HI. 4015; lky HL 4200; bakowa HI. 4114, 4250; bbelno
HI. 3769; chorzycz HI. 3899, 3916; chorszicz HI. 3445—47 cho-

rzycze HI. 4547; db HI. 4288; dbsky HI. 4033: dbrowa Hi.

4084; dhensky HI. 3577; goraczem HI. 4203; maloksz HI. 3787;
przemczany HI. 4113: prdnik HI. 4207; przerbyli HI. 3864;
vrbue HI. 4036; suchorba (2r.) HI. 4206; rczka HI. 4362; sadek

HI.* 4164, 4168; nyewstp HI. 3753: wcioczko Hi. 4529; ytrobka
HI. 3758; — podobnie sowa ze suff. na-, np. przepelszncz (la-

bere) HI. 4041 ; myncz Hi. 4101 ; imiesowy na -c, np. szrayer-

dzcza HI. 4224b. Do czsto te spotylia si n, np. odrownsz-
Hl.'4543; pindnik HI. 4223— 24b; ynchoczko HI. 4431; rzadziej

on, np. crongy (krgi) HI 4459; gonssyorek (k. r.) HI. 3921; naj-

rzadziej za a, np. laky (ky) U. op. 1; nad laczkamy (laczkami,

U. op. 7, 9, 11.

Na kocu loyrazów najczstszy jest znak , np. accus. sg.

fem. y (2r.) HI. 3899; glowuya HI. 4514; we' prz HI. 4110;
instr. sg. fcm. mytok (ligone) HI. 4459; z odeprz (2r.) cum con-

trorersia HI. 4181; kaszn (maudato) HI. 4151; z drug stron Hi.

4175; korzistn rzecz HI. 3777; bednarzowsk, glodowsk, wawrz-

kowsk HI. 4101; 3 pur. praes. maj HI. 4219; omawyay Hi.

4293. — Znacznie rzadziej ivystpuje tu a, np. accus. sgl. na

druga stron U. op. 5; instr. sgl. s druga strona U. op. 9; nad za-

pusta U. op. 8; za zapustka U. op. 5; 3 plur. praes. gesdza (je-

d) U. op. 11.

3) IV wieku XVI wystpuje tve rodku tvyrazów najczciej
an lub a np. bandz I. C. XXXlil (1522); sansziady I. C. XXXVIH
(1529); sandeczki U. c. imiesowy na -c; rzecziancz I. C. XXXH
(1520), vygmvyancz I. C. XXXI (1518)', maiancz I. C 'XXXVin
(1529): ze znakiem a: ratpj^a I. C. XXXIV (1524); imiesowy:
liczacz I. C. XXXVII (1524); obieczuiacz y slubviacz I. C. XXXilI

(1522); poviadayacz I. C. XXXIV (1524); zachovaiacz I. C. XXXIII

(1522); wfkladaiacz ibid., wszechmogaczi I. C. XXXIV (1524); ban

daczego I, C. XXXIH (1522); ydaczego I. C. XXXHI (1522). Za
miast an (am) znajdujemy niekiedy skrócenie a, np. odstapicz I. C.

XXXIII (1522). W icyrazie somnyenym I. C. XXXVIII odpowiada
znak o równie staros. &.

Na. liocu ivyrazóiv wystpuj najczciej a i am. Znak a

mamy np. w kocówce accus. sgl. fem. za summa glowna I. C.
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(1518); pie<z;i myli I. C. XXXVIII (If/iil) ; w his/r. Zdhnka sob Z.

C. XXXVIII (1.025)); w H phir. pmcs. banda I. (.). XXXIX 0524);
plyna y ida I. C XXXIII (1522); przicbodza I. C. XXXI (151Sj;

raay;! I. C. XXXIII (1522); XXXVIII (1529); powiadaya I. C. XXXIV
(1524), sg-.uUai.i I. ('. XXXIV (1524. Znak -mw jawi si szcsff/ólnirj

czsto jako kocówka insfrum. sr/lr. sprawam tnoyam I. C. XXXV4II

(1529), nye za jj^insam pizicziiiniu, tillio /a rintiain spiawam I. C.

XXXVIII (1529); przed swiathain pri.si<ain blisznam I. O. XXXI (1518);

laiikam swam 1. C. XXXVII (1524); ladam I. C. XXXIII il522);

swoyatn powolno.scziam I. (!. XXXVIII (1529); milosozam I. C. XXXIV
(1524); XXXVIII (^1529); moczam I C. XXXIII (1522;; zupelnaiu

moczani ('ibid.^, za mnam I. C XXXVIII (^1529j ; mycdzi sobain I.

('. XXXIII (1522j. Zakoczenie to wi/mam; te hywa czsto skróce-

niem, jakie dotychczas mielimy czsto we rodku icyrazów, nj). raka

wlaszna I. C. XXXIiI (^1522;, choroba (ibid.) moczam krolicwskri

fibidj i w S plur. jiracs. ssam (saj I. C XXXIII (1522; ; XXXIV
(1524). Niekiedy jednak znajdujemy te znak , np. praw wyar,

I. C. XXXIV (1524); poklyctnycz U. c. — Najrzadszym jest znak

om np. za omelnom sprawara I. C. XXXVIII (1529;.

Streciwszy to wszystko widzimy, e dla wyraenia dzisiej-

szee/o — staros a; s dwa gUncne rodzaje znakóio: 1) an (am),

, a, n ; 2) c, o, on. Zapewne i tu polega dwojaki ten sposób

oznaczania jednego dwiku nosotcego na pienvotnej rónicy fone-

tycznej, która icyrównujcic si pomau iv cigu wiekóio bya przy-

czyn tej niestaoci iv jsowni. Wprawdzie pierwszy rodzaj ma
przez cae te wieki stanowcz przeiuag, wtpi jeduake naley,

czy moe on by zarazem reprezentantem przewanego brzmienia a"

UJ tym wypadku. Prawie napewne mona twierdzi, e pisano an

(am), , n, a, wymawiano jednak po wikszej czci 9; podobnie

jak dzi z tradycyi tylko piszemy , wymawiamy za q. — Zreszt

i tu zauway naey, e we rodku wyrazóic bywa przez cay ten

przecig czasu czsto uyivany znak an (amj, podczas gdy na koiicu

uywa si znak am najczciej dopiero w icieku XVI. Znak ,
wystpujcy tu ju iv pierwszym dziesitku NV stulecia, uyiea

si przez cay cig tego wieku bardzo czsto, i to tak iv rodku
jak i na kocu wyrazóiv; w wieku XVI. staje si on znacznie

rzadszym iv naszych ródach. Znak 9 jaivi si najczciej na

kocu wyrazów, lecz tylko do poowy wieku XV. Inne znaki s
tylko sporadyczne.

f^prawozil Kninis. iczjk. T. IV. Ib
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B) Spógoski.

I. Spógoski chwilowe.

1) Dwiki moci2 o p, k, t, oznaczane hywj jak dzisiaj przez

p, k, t; poniewa jednak acina miaa na wyraeni''' dwików k, t,

nadto znaki c, tli, przeto znajdujemy je róiimie bardzo czsto w sta-

rych zabytkach pimiennycli. naszego jzyka. Tak wic icyraano:
p: przez p, np. a) popeni Hu. 12; popelnono U. 20; poplatky

HI. 547; Popouicze U. 44; potok HI. 127. 395; perl HI. 307; psari

III. 15; sinp HI. 261: slupów Hu. 59; szupi (upy) U. 19. — b)

pudlo HI. 1494; prom HI. 1637; pospolithey I. C. II. 453; pandlo I,

C. H. 379; toporek HI. 1924; przepelsli HI. 3169; Przedpelk HI.

3016; wspor HI. 3382. — c) proporzecz HI. 3752: popioek 111.

3658; przipouedaia HI. 3483; podle U. op. 1; podlya HI. 4175. —
d) polovicze I. C. XXXI; pana Piechowskiego (ibid.); pospolicze I.

C. XXXIII; pilna potrzeba (ibid.); przeczyw panvm I. C. XXXVIII;
podesrane (ibid.) ; Plocziennyczy IJ. c.

;
paskie TL c.

;
pere sproticli

I. C. XXXII.
Bardzo czsto jednak podwajano te znak ten, np. a) Sluppow

Hu. 52, HI. 443: appanow HI. 40; wappna U. 47; coppanc III.

451; zuppa, zupparius HI. 99, 549; b) oppole HI. 1328, 2923; oppa-

lacz HI. 2450; tlioppor HI. 1210; zapplaczil U. 78; opplocze HI.

2803; zapporze HI. 2631; wppusta HI. 1863; coppi HI. 1502; oppa-

dzeci HI. 2753; . oppusno Hi. 2754; c) uppem HI. 3581; oppoky
III. 3584; yppa HI. 4435: ruppnow HI. 4546; d) oppisanyey I. C.

XXXHI (1522), wpporodku I. C. XXXVIH (1529j itp.

k: przez k np. a) Kawky HI. 64; Koneczpoe HI. 22; króla

Kazimirza U. 22; kokotowske U. 43; kmetliones HI. 13; kmytha HI.

31 ; — b) kokoska HI. 1914; kupky HI. 2731; kunassowka HI. 2630;
kupne HI. 2388; konary H. 2630; konicza HI. 3436; krosno HI.

2205, kleparz HI. 1807; Krzistina HI. 3351; kossussek HI. 2084;
c) kobyka U. op. 6; kuiek HI. 4465; Koth de Kothky HI. 3785;
korzekwa HI. 3443; korzenska HI. 3818; karze HI. 3818; karaschye

HI. 3601; konczem do konyecznego U. op. 8; klin U. op. 1, HI.

4174; skwara HI. 3575; mokrszko HI. 3481; raokrszky HI. 3.508;

flak HI. .3555; — d) kozaczki I. C. XXXII; koroni poskley I. C.

XXXIII; kroowey I. C. XXXIII; karczmarzovi (ibid.); ktorich, ku,

tak, yakom I. C. XXXVIII ; koly kowanemi U. c. ; knaplilowky IJ. c;

sassek (zasiek) U. c; zamki U. c. ; skadana U. c. it}!.

Przez c, np.: a) Conopca H. 68; camonca HI. 419; coszucli

HI. 150; oop{) IJ, 27; carczmi Hu. 30; cluczice H. 16; curopatwa

HI. 392; climco III 47; pocow Hi. .304; woycow cosczol III. .567:

scota Ilu. 10; beczca HI. 596; pocora III. 354; Zaclica III. 72; mocr-
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SCO III. 1)5, 9G; zacrzow Jll. oAJ); piii-obcii Ilu. 55; -- />) crol HI.

li;5{); ciipncy Jll. 28Ub; cawuiccz III. 2817; caletlia III. H015;

sca/acz 111. 2725; zacritlic 1. C. II 431; crawyecz I. (J. II. 3H7 ;
—

c) Corzciisky HI. 3617; Cowalowsky HI. 3559; cassuba, oassubecz

III. 3539; cunccrz HI. 3752; Cruczyrabor HI. 43l7; sicora 111. 3407

;

scopy III. 3731; — d) Cobilenskiego 1. C. XXXI; camyennyin I. C.

XXXH; camyenicczkiego I. C. XXXI; ctoieykolviek I. C. XXXVIII;
scurmi U. c. itp. Zauway mona, e pisarze nieraz odróniali

ze wiadomoci znak k, muaajc go niejako za polski w przecitu-

staioicstiic do aciskiego c. Czsto hoiviem znajdtijemy obok

siebie te same wyrazy w formie aciskie] pisane przez c, tv polskiej

za przez k, np. Clepariensis obok Klcparz HI. 1807; Cristina obok

Krzistina HI. 3351 b itp. Nieraz te da si spostrzedz, e «« ^>o-

cztku tvyrazóiv })isano c, ku kocoivi z k, np. Crasnyk III. 1093;
scorki 111. 2176; cubek I. C. H413; cobiluyky, Cobilensky HI. 3639;
Crakowskyey U. op. 2 ; scothnyk HI. 3579 ; ctoreykolviek I. C.

XXXVIII itp.

Bzadko byiua znak c podwajany, jak np. Peccary III. 2408;
rzadko te oznacza sic tu dicik k przez eh, jak np. Msczischo obok

Msczisko HI. 38; scliodi (szkody) Hu. 50.

Zbitka ks wyraana byiua najczciej przez x, np. a) Xanscli

(bardzo czsto), xandz U. 9; xandza U. 53; Xangnice HI. 437;
Xan8nicz Hu 18; — b) xang HI. 2359; — c) Xansky HI. 4117;
xyzcza HI. 4537; — d) xiandz I. C. XXXHI; xyag I. C. XXXI;
rzadziej przez ks np. ksandzu U, 63; ksdza HI 3215, Do czsto,

zwaszcza iv piertcszcj pooicie wieku XF spotyka si pisoivniq, kx,

np. kxansz HI. 2531; kxanczu HI. 3080.

t: przez i, np. a) Tarnów HI. 113; tatarky III. 330; Tynecz

111. 298; trzesna HI. 316; trziHu, 12; trawniki Ilu. 22; lat Hu. 53;
latoss U. 37; potok HI 322; pastewnika U. 33; — b) Tanczusky
HI. 342"^; patu HI. 3064; zota 111. 3072; stoem HI. 3186; myotla

III. 3431; postawyecz I. C. II 335; stranczil I. C. 445: — c) Trestka

de Trzesczin HI. 3489; motika HI. 3805; stayanko HI. 4175 U. op.

5, 8: Bartossovycz U. op. 9; brzost HI. 3652; — d) trzymacz I. C.

XXXI; tich listów I. C. XXXIII; tame I. C. XXXVHI; list I. C.

XXXVII itp.

Frzez th, np. a) Tharnawa III. 353; Tholcinco HI. 32; Gam-
rath U. 16; latli U. 12; scoth Hu. 25; Obrzuth HI. 444; Pythacz

HI. 447; barthco 111. 76; czotlicze U. 21; namasthcowye U. 33; —
b) Thczyn HI. 2836; ploth 111. 768: woyth HI. 2636; plathu HI.

2834; czwerthna HI. 3185: vrotlia HI. 3432; fiinthy I. C. II 357;
przithky I. C. II 405; — c) thwyerdz HI. 3790; Thocari 111. 3550;
Thuczne 111. 3664; Zatliorski HI. 4527; Barthosovicz de Bartlikouicze

U. op. 2; Nasthka 111. 3614: — d) raanovithy I. C. XXXI, sliachethni

Ihomek I. C. XXXII; tham I. C. XXXIH; za tbym I. C. XXXIV;
cztlierzech I. C. XXXI ; czwarthi signetli I. C. XXXII ; zlothicli (ibid)

;

wszithkim I. C. XXXIII; klothka U. c.; grothy bodzisthe U. c. itp.
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e pomidzy t a th rónicy fonetycznej nie byh , ivi(lzimy z tego,

e te sanie nijrazy pisano raz przez t. drugi raz przez tli, np. Gamrat
HI. ii^^ oho/c Gamrath HI. 609; Tanozin obok Thanczin HI. 2171;
Troky obok Throky HI. .^521 itp. To te uywano tycli znaków
obok siebie naprzemian jeszcze i iv wieku XVI np. zatym wnetli

I. C. XXXI; starostha I. C. XXXHI; ten jesth I. C. XXXVHI itp.

2) Dwiki sabe b, g, d oznaczane byteaj po najwikszej

czci jak dzisiaj, a wic

:

h: przez h, np. a) brczk([) HI. 7: bog U. 17: Bliszice HI. 17;

brat Hu. 18: Bobów III. 4GS ; Bobolice HI. 394; — b) bor HI. 733;

bru HI. 143.5; Bobolsky HI. 3228: bydo HI. 101(3: baróg HI. 2759;
bogati HI. 3410: brosdy I. C. H 441; dobywa I. C. H 377: pobudka
I. C. H 427; — c) Babyn HI. 3725: babyzna HI. 3865: brata HI.

4175, U. op. 7: blada HI. 4442: Przegrzeb HI. 3tS47 : szlob HI.

4459; — d) Buczinsky I. C. XXXI: bog I. C. XXXIII: barso (ib.):

ossobi I. C. XXXVm: ossob (ibid.) ; obmówi C. XXXVVIII ; skarbny

U. c, it}}.

g: przez g, np. a) Grabów HI. 10; Górka HI. 136, 173:

gwatem HI. 629: gabacz Hu 16. U. 35; Garlicza U. 43; gumno
HI. 554: bog Hu. 5; U. 17: smug HI. 212; Bogun HI. 481; posagu

U. 21; — b) gardo HI. 1405: Gardicza HI. 2295: Goy HI. 3023:

godo HI. 3032, glowka HI. 2061; gonyl I. C. II 378: odgrasza 1.

C. II. 384: wegna I, C. II. 442: zagroda I. C. II 224: - c) ga-

wron HI. 4022: garbek H. 3498; gumien U op. (i, godem HI.

3490: Gdanszco H. 3439: graba HI. 3652: granicz U. op. 10:

ogrodem HI. 4200; mogylky H. 3652; — d) gard I. C. XXXIII;

górki I. C. XXXHI: Goleczski I. C. XXXIV: sgody I. C. XXXI; bid-

goskiego I. C. XXXIII; gowycze U. c; gronostaia U. c. : gocza U.

c. — Pisownia gli naley do rzadkie]) wyjafkóie, np. egliatska

HI. 1964.

d: przez d n2). a) Dobracow HI. 21, U. 41: Dobrowoda H.
546; dana U. 28; dugu Hu. 19. U. 22; drobny HI. 447; broda HI.

703; rudny H. 562: podda Hu. 12; Podgaye HI. 715: — b) debrz*

HI. 2753; dugi III. 1807: dwornik HI. 3410; drapyesnye H. 3401;
poddane HI. 1504: podwody H. 2479: stado HI. 1008; dobywa I.

C. H. 377; zakad I. C. H 254; podszicze I. C. H 378; — c) dra-

pana HI. 3527; dugo H. 4176; Dugosz HI. 3571; druge U. op. 5,

11; dwoge U. op. 1: Podolye HI. 4139; — d) dochodów I. C. XXXI

;

dobrey I. C. XXXni; dobrim I. C. XXXVII; dom I. C. XXXVIII;
podlie I. C. XXXIII: przodków I. C. XXXVIII; dlugyc U. c.; ridwan

U. c. poddanich I. ('. XXXVIII itp.

II. Spógoski trwae.

I. Powieiene {spirantes) mocne f, eh , s wyraane byivaj
gównie znakami f, eh, s, z których pierwszy i ostatni czsto te
podwajano. Ezadziej oznaczano f przez ph , s za przez sz. A wic

:
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1) f, oznaczone a) jtrzes f: fi.) Fal HI. )?; Faick III. 463;
Falislao III. 138; F'ali.slawo HI. 34S ; Falczirisca HI. 367; Hogufaolcni

Hu. 50; Fcmca HI. 474; Franek U. 7; Fricz 111. 69; fstecz HI. 75,

194; 324, 490, AdH, 50!), 53i [pisownia fonetyczna ohok etymol.

wstecz HI. 2-7); — h) Franko U. 92; Fenca U. "59; fordrowacz HI.

2490; fristowanie HI. 2592; funtiy I. 0. II. 357; — c) Falkouicz

U. op. 7; folwarkowa III. 3947; Fyricy HI. 4362; Fredro III. 3746:
Frywald HI. 4547; zatrymarczil HI. 4541; poiliorencz.sky HI. 4263;
wfye (w ufie, in exercitu) HI. 4361; yyderkof (Wiederkaufj HI. 4386;
d) Fabianoin I. C. XXXIH ; futrowanya U. c. itp.

^) przez ff: a) ttstecz HI. 96; OflFca HI. 211, 477; Oltczary IH.

221, 346 {ohok etymol. Owczary Hu. 41); Scliaflfrajiecz HI. 353; —
h) Ffallslauy U. 78; Ffalisohow HI. 2759; FHak HI. 2376; Otfka

HI. 3264; Sclmffranc/owy HI 3177; kotlterj HI. 2S33 ; attarzow III.

4017; — c) Ffranczuch HI. 3826; Sciafflary HI. 4471 ; Scliafflaiiyecz

Crzystoffori HI. 4294; gaffroi 4413; z uffu III. 4361; wyderkoff HI.

3821, 4269; vederkoff HI. 3863; — c^) viderkattove I. C. XXXI.

Y) przez ph najrzadziej, np. a) Philipowsky HI. 39 ; Pliilipo-

uice HI. 325; — h) Schaphlari HI. 4482; wphal (2 r.) HI. 3342:
c) phutrosz HI. 4413; Raphal HI. 4475, 4508; — d) Knaplilowky

U. c.

o) przez wf layraany bytva w aJdach ivichi XVI przyinick

w, który hrzmi jak i przed ivyrazami , zaczynajcymi si na spó-
gosk mocn (p, k, t), np. wf którym I. C. XXXII ; wf krotkym I.

C. XXXIII; wfkiadaiacz (ibid.); wf ten (ib.); wf pitek (ibid.); wfpo-

koyv I. C. XXXIII.

2) eh oznaczone przez cli, np. a) Chodów HI. 73, 191 ; Cho-

rzów HI. 70; Charaecz HI. 340; chuda Hi. 40; chrosty HI. 35; chro-

sta Hu. 52; Chroberz III. 348, Chranstow HI. ^iiS:, chleboyeczcza HI.

224; chczal U. 51; Michaow HI. 241; Plochocin HI. 680; Pechna
HI. 94; swanch Hu. 22, HI. 138; koszuch HI. 105; — h) chowa
HI. 3234; Chanczini HI. 2935; eholyewa HI. 2789; ohczal HI. 2970;
chczely U. 61; chop HI. 2428; chrayel HI. 2783; lichy HI. 782;
bochnecz HI. 3277; krzechna U. GO; bich U. 65; ochromily I. C II

316; cruch HI. 3425; swanch U. 93; cztirzech HI. 3177 ; — c) Cho-

bandza HI. 4445; Chorzycz HI. 391(); Chamyecz HI. 3588; Char-

sznicza HI. 4509; Chszna HI. 4158; chromota HI. 4393; Chroberz

HI. 4547: Chrwathy HI. 3546; Chrzanów HI. 3887; Chrzsthowski
HI. 4534; Cliniyelow HI. 4545; Chlevicze HI. 374ó ; clileboyeczczamy

HI. 4307; czechu HI. 4442; cechy HI. 3661 a; czechmistrz HI. 3662,

3812; piachy HI. 4487; Rossochi HI. 4547; nayechaless HI. 4497;
Kachna HI. 3824; — d) choroba I. C. XXXHI; Chobaczski I. C.

XXXIV; Chancziny I. C. XXXVIII; chlopczowy U. c. ; chleboieczcza

I. C. XXXIII; chcza I. C. XXXIV, XXXVni; dochodów I. C. XXXI:
przichodza I. C. XXXI ; na miesczach slusznich I. C. XXXIII itp.

Niekiedy jednak oznaczany hyiva dwik ten jak k, ivic przez

k [uh c, np. clop {ohok chop) 111. 2428; czekmistrz HI. 2990.
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Prsydechoioe h oznacza si przez li, np. a) Ilalska U. 11;
Ilan.o III. 542; Hanca HI. 101, 585; hanzelbork Ilu. 8; llatuus III.

527; Hanussoncm U. 43; Heliam 111. (347; Helena Hu. ol ; Hersz-

niaszek U. 3; liyncowske Hu. 22; — b) Hanek U. 70, 72; Hanusch
HI. 2840; Handzelborka U. 73; harmasz H. 2020; Helkusiensem 111.

2838; berolth HI. 2598; Hinek HI. 2575; hynsth HI. 2425; — c)

harassy HI. 3752: liatlasz HI. 3752; hatlasowa HI 3816; Drohobycz
HI. 4428; Halena HI. 4038; rohatliina HI. 4541: buta, butarz 111.

3492; Hosz HI. 4143; Hrora HI. 3681; — d) Haszuky U. c. itp.

3) s oznaczone a) przez s, np. a) samotrzecz U 34; syn U.

10; synowecz HI. 358; .suobdol HI. 563, 607; spt HI. 11: sandzil

U. 29: Sanspow HI 635, Hu 38: Stako HI. 21; Stanecz HI. 430;
Stanczik HI. 468; Strzedz HI. 245; strona Hb 372; Strugaa HI. 184;
swa Hu 49: Sawomir HI. 706; senta Hu. 10; Psari HI. 15; Psarska
HI. 257, Pstroszice HI. 121; Piscorouicze HI 184; gospodan Hu. 8;
po.spolita Hu. 21; pospolicze U. 33; — h) samotrzerza HI. 2963;
sadzawka HI. 3425: sinowecz Hb 2981; Soltysek HI. 2076; Sokolnik

HI. 3410; sto HI. 2963, U. 94; stodole U. 88; wspanczene, stawisko

HI. 1310; stampka HI. 1287; Stnmpoezicz HI. 3082: Strzemen III.

2505; strzaka HI 3410; skopy I. C. II 356; skala HI. 3266; skot

IT. 95; sklath HI. 2492; slusebnik U. 79; Smolka HI. 2417; Ostboya
HI. 3415: korzistna HI. 2974: gospod HI. 2978; s panem U. ^"6; —
c) subyscb, sobyancz HI. 3899; sosnek U, op. 5; sosnowa HI. 4112;
Sokolowsky HI. 4492; soyka HI. 3934; synowycza HI. 3836; Saudzi-

szow 111. 3908; Sdzimir Hi. 4391 ; Sspowsky HI. 3881; Starzini

HI. 3533: staianie U. op. 1, 5, 6, HI. 4176; scopy HI. 3731; scopek

HI. 3569; scotbnyk HI. 3579: Skoczen HI. 3675; skorka HI. 4150,
4518; Skwara hI. 3575; spu.stb Hi. 4227; sprawycz HI. 4443: Sla-

bosz HI. 4234 , Slawenszky HI. 3457 ; Sionko HI. 4469 ; Smolsko HI.

4363; Snopcowsky HI. 4260; brzost HI. 3652; Nastbka HI. 3614;
Osowskego U. op. 8; — d) synem 1. C. XXXIII; straczenim (ibid.);

starosta I. C. XXXI; starostwa 1. C. XXXVIII; stavya 1. C. XXXIII;
skadana U. c. ; .srebny I. C. XXXII: sliig I. C. XXXIII; podsadek,

odstapicz (ib.) ; blisko I. C. XXXVII; s koly U. c itp.

^) przez ss, np, a) ssamostrzal Hu. 33; ssto Hu. 70; ssta Hu.

70, U. 53; sswp U. 41; posspolki U. 17; posspolnego U. 33; sslu-

szebnikiem U. 9: czassu U. 7: Wissoca HI. 394; wyssoke HI. 353;
Donossy HI. 238; pocossow HI. 235; Noss HI. 604; spa.ss HI. 242;
ss tim U. 48; ss kmyeczem Hu. 69; ss swego U. 4; — h) ssamo
ssotbni U. 76; ssamicze HI. 3250: ssial 111. 2969; sswim U. 63;
possag HI. 759; possagu HI. 3244, U. 95; w possadze I. C. II. 438;
gnsska HI. 2798; Ssspow 111. 2816; lissy (ysy) HI. 3114; zapiss

U. 91; zapissu 1'. 71, 99; szalass HI. 919; ss kmeczmi U. 57; — c)

wssadzyl HI. 3H95; lyssym.4457; Lyssakow HI. 4260; plassky HI.

4535; Sobyesski HI. 4550; harassy H. 3752; brzosskynya HI. 4535;
Szczssna H. 4435; Zalass 4549; schoss H. 4523; — d) ssam I.

C. XXXIV, XXXVIII; ssam (s) I. C. XXXHI. XXXIV; przi ssobye
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I. C. XXXIII; ossobi I. (!. XXXVIII; zapissacz, napissaiii I. C. XXXI;
vipyssanyv zapissn I. C XXXI; czassu I. C. XXXVIII; czasspm I.

C. XXXI itp.

y) pr^r',^ sz, 'Hdder rzadko jesscse iv wieku XIV, np. ode szta

lyath U. 44; csciej ju w wirku XV np. &) 8zol)()tlia III 2700;
Szokolowsky III. 2575; szaiuicza III. .3250; szynow III. 2425: Sztli-

pocioc HI. 325o: Szcrzypiecz HI. 2431; poszpolitey U. ()4; Rzszka
[obok Rzasska) HI. 3309; sz taco dubrymy I'. 70; — c) Sz"sziika

III. 3897'; szobye {ohok sabye) HI. 3899; Szobyen HI. 4275 {obok

Sobyen HI. 4266); szadlo HI. 4459; szadzawka HI. 3821; Szkala HI.

3503; Szlonko HI. 4448: Szlaweneky HI. 3457; Szhishowsky HI.

4427; azvakoui HI. 3640; oszadzy HI. 3791; Lysza [obok ysa) HI.

3824; Gdanszco HI. 3439; Rzszka HI. 4032; czoszna (ciosiiaj III.

3947; Iiatlasz (obok de liatlaso) HI. 3752; znoimi rmdziej tv wieku

X VI np. czasz I. C. XXXVIII; zapisz I. C. XXXI.
S) przez ssz bywa równie niekiedy oznaczany dicik s, np.

a) zapissz U. 24; h) sosszny HI. 2536; rzeczisszco HI. 2817 i to, jak
wida, na kocu lub u; rodku ivyrazóiv ; na jjoczafku za apotykaniy

par razy z t sam, tcartoci fonetyczn znak z, np. zkala (skaa)

HI. '2478, 2513, 2518; zwe (sVe) U. 90; zobolye HI. 4135; zamo-

strala HI. 3208; podobnie: gozpoda Hu. 55; oeni (losem) Hu. 2.

Obie te jednak pisoumie nale do ivyjtkóiv.

e) przez scli byiva wyraany dwik s tylko sporadycznie, np.

a) korziscbtn U. 30; b) czasch HI. 2957; zapischu U. 77; opascha-

uye {obol' opasanye) HI. 2840: — c) hatlaschowa HI. 3858; [obok

liatlasowa HI. 3816), Lischakowsky (obok Lissakow, Lyssakow) III.

4260; Pesclikowa szkala III. 3503 {ohok Pyescowa zkala HI. 2478,

Pyeszkowa zkala III. 2513) ; — d) podscliadek {obok podsadek) I. C.

XXXIII; turkuschem I. C. XXXII; zapisch I. C. XXXI; niekiedy na-

wet przez ssch, np. czasschi (czasy) I. C. XXXIV (1524).

II. Pouewnc slahe vf, j, z bywaj oznaczane z daleko wiksz
rozmaitoci; kady boiuiem z tych dwików ma przyna}nin iej po

trzy znaki, które si uywaj obok siebie przez cay cig wiekóiv.

1 tak w wyraane bytua przez w, v, u; j przez i, j; y, y ;
g. gy

lub gi ; z przee z, s, sz, np.

:

1) w oznaczone a) przez w: a) wola HI. 39; wola adamowa
HI. 565; woyewoda U. 47; Woywanouice HI. 675; Woyslaw HI. 182;

wappna U. 47; widerkoff III. 3811; wyderkaff HI. 4384; wysoka HI.

54; wygon HI. 149, 244; Widzga III. 50, Hu. 5; wiwabiw U. 6;
Wroczinowa Hu. 7; Wroczirairowa HI. 171; Wlodzislaw III. 352;
wzala Hu. 48; wsy()la U. 17; Nawoyowa HI, 30, 678; zabawa HI.

158"; Pylawa HI. 267, Grzibowa HI. 279; Cunowo HI 520; sowo
Hu. 42; Iwan HI. 160; piwa HI. 119; prawem H. 465; niwy HI.

31; pocowy HI. 446; powód HI. 13; crwawe Hu. 45; podobnie na
kocu wyrazów: staw HI. 521; Wsdow HI. 561; Gdów HI. 54, 279;
Woyacow III. 54, yen. phir. pocossow HI. 235; pocow H. 304.

.305; nyw HI. 458; drew U. 47 ; — b) wypraw H. 2.304: wywo-
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lana U. 67; wyschedwszy U. 59: Woyta U. 97; woszniky HI. 2302;
woyewoda HI. 733; walach I. C. H, 379; wasznik I. C. H. 121;
wlocznin I. C. II. 351; wodarz HI. 2849, 2927; wlodyka HI.

2369; Wlost U. 83; wnank HI. 1457; wnanca HI. 1063; wstecz (pi-

socnia eymoloy.) HI. 2299; gwaltownye HI. 3212; dworzec HI.

2399; dzwono HI. 3335; bawola gowa HI. 807, 1399; gawron HI

3423; Nawoyowi HI. 31C4; prawa HI. 842: polewka {etymolog.) HI.

2380, 3449'; w stawach HI. 3210; gotów U. 58, 61; stawów HI.

3240: brogow HI. 3104; grossow HI. 3247; — c) woznyky HI.

4368; Woynycz HI. .3868; Woythka HI. 4175; walk HI. 34"^7 : Wa-
powskv HI. 4351; Wawrzkowska HI. 4101. Wagrzin'Hl. 3934, Wa-
yk HI. 4100; Wiwloka HI. .3456; wyschedl HI. 4368; wsedlwschy

HI. 4177; Wlodzyslawsky HI. 4321; wrotha HI. 4497; wroczili HI.

4553, wrobi HI. 4112; wtóre U. op. 6; wkupowaly HI. 4036 ; dwoge
U. op. 1; gwoszdz HI. 3442; nawsye HI 3755; Nowa HI. 4053;
Nowogród HI. 3521; ossewek HI. 3821; Drwanya HI. 4325; Owczary
HI. 4418; zidowka U. op. 1; Czchowka HI. 3454; jaówka HI. 4011

;

zoraw HI. 4453, 4528; Sawków HI. 3664: Wilków HI. 3674; Ostrów

HI. 3821; Lobzow HI 3620, gen. pliir. przezvskow HI. 3712; pokow
HI. 3691; — d) wlaszna I. C. XXXHI; wszythky I. C. XXXm;
Iwowskj^emy, wchwaly, krolowey (ib.) ; wywraczane U. c. : Ridwan (ib.):

swym I. C. XXXVIH; dnyow, koscziolow I. C. XXXHI ; obmów I. C.

XXXVIII ; w rcze I. C. XXXI {najczciej jednali hywa w tych

aktach przy iinek w pisany przez wf i to naioet przed wyrazami
zaczynajcymi si na divicznci spógosk np wf rancze I. C.

XXXIH. wf bieczu, wf dobrey (ib\ wf dom I. C. XXXVIH. itp. za-

pewne pod ic2)ywem pisowni po czci usprawiedliwionej przed

wyrazami zaczynajcymi si na spógosk bezdwiczn czyli mo-
cn-, por. wyej):,

^) przez u znaczniej rzadziej oznaczany hyioa dwik w; naj-

czciej jeszcze w wieku XIV i to tylko iv rodku wyrazóto np.

prano U. 19; praua Hu. 6; noua HI. 459; budziuogiouicz Hu. 19;

ffalislauy U. 78 ; lub przed samogoskami mikczcymi e, i, np.

lascouecz (2r.) HI. 372; suinca III. 182; dziuissius HI. 456; zauissius

HI. 47; zauischa HI. 559; staschoui U. 22; szvakoui HI. 3340; za-

stauil U. 2; charuin HI. 433; polouicza (2r.) U. 9; zarnouicza U. 20;

najczciej za w suffiksie -owice, np. mislouicze HI. 12; Hu. 25;

U. 13; michalouice HI. 400; marczincouicze HI. 199; zacrzouicze HI.

346; lanouice HI. 390. e pisownia -ouice bya praioie regu,
loidzimy z tego, i jeli w tym samym wyrazie pojawi si nadto

dioik w, pisano go przez w, np). woyczechouice HI. 320; wroblo-

uicze HI. 172, 203; wrocimouice HI. 502 ; iwanouice HI. 398: radwa

nouice HI. 367; neswoyouice HI. 283 : budziwoyouice HI. 294. Zna-
cznie rzadsz jest pisownia tego suffiksu przez w hib \, np. czu-

dzinowice HI. 349; przibi.slawice HI. 455; mai'czincovicze HI. 200;
wrocimovice HI. 438. Nieraz jeden i ten sam tcyraz spotyka si
IV najrozmaitszej pisowni np. paulouicze HI. 12, 16; paulowice HI.

i
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495; pawiowicz U. 30. Ohok lacishiej wic pisoivni przez u ivy-

rohia si ju w wieku XIV polska pisoionia przez w, uywana
pratuie poicszecJmie z wyjtkiem pewnych ivypadkóiv, jak to ividzie-

limy na, powyszych przykadach. W wieku XV pojaioia si a-
ciska pisownia przez u ju tylko sporadycznie

.,
np. uchuala (2r.)

III. 3506; wisiiolil III. 1493
;
przipouedala, III 3483 ; louicz III. 2972;

imiona za ze suff. -owi(;e pisz si równie najczciej przez w, np.

Iwanowicze HI. 2517; Pawlowicze HI. 2694 itp.

y) przez V bytca iv ivieku XI V do rzadko oznaczany dwik
w, np. yyderkoff HI. 3863, 4269; vederkoff HI. 3863; szvakoui HI.

3640; najczciej jeszcze w formach aciskich^ np. gnevomiro HI.

16; zavissio HI, 47; dzivissij HI. 463; czciej pojawia si znak
ten IV luiekit XV np. vipuszczil HI. 3179; viIoviI HI. 3240; vidzer-

szeli HI. 3266; ve ralynye HI. 3240; vangercze HI. 3431 ; vnaczczi

HI. 1633; vrotIia HI. 3432; vsczcnl HI. 3089; davagiancz HI.

3195; NypYi-zadowo (oio/.; Nyewrad) U. 99. — iv drugiej poowie za
tego icieku staje si praicie róicnie czstym jak w, np. volya HI.

3875; bkova yoIya^HI. 4250; voznyky HI. 4227; voynicz HI. 3558;
vazy (way) HI. 4398; vzyk HI. 3846; vangercze III. 3554; vika

(wyka) HI. 3482; viszey U. op. 5; vivolan HI. 3590; yylyeganyecz

HI. 4351; yydzyerzely HI. 4362; vrobl HI. 4161; vzdal HI. 4362;
vkupy seu vrboe HI. 4036 ;

yvanouicze HI. 4246 ; krzivaczka HI.

3885; pavlokova HI. 4284; javoi-nik HI. 4284; olovnego HI. 4520;
barthkovka HI. 4284; svidnovka et jaroshovka HI. 4332; przybyszovka

HI. 4358; podobnie w ivieku XVI np). voiewoda I. C. XXXIII; voy-

niczkiego I. C. XXXI. voyna (ibic?.) voznycze U. c. vatpya I. C. XXXIV
varigerskego I. C. XXXII. vesmye I. C. XXXI; visnavami I. C. XXXIII
virzecze (ib.) viscliey vipissane ,1. C. XXXVII. valaskie U. c. vaschey

1. C. XXXIV podavacz I. C. XXXIII; ve Ivovye I. C. XXXin. v nye-

dzela I. C. XXXI. Widzimy wic, e ohok znaków u, v, ju iv wieku

XIV icystpiije znak w jako najlepiej nadajcy si do wyraenia
polskiego dwiku w ; iv miar tego ginie z kocem ivieku X V znak
u prawie zupenie, lozmaga si jednak w uyciu znak v, który tak

w drugiej poowie wieku XV jak i w iv. XVI uywa si ohok

znaku w prawie powszechnie.

2) j oznaczone: a) przez i. j, np. a) iemu Hu. 16; w iedlczi

Hu. 11; Jedlcza HI 29, Hu. 11; Jelitco HI, 318; iasrziny HI. 317
.lasek HI. 10; Janek HI. 516; Jarosaw HI. 92; Jachna HI. 42, 43

Jaswecz HI. 485; Jurco HI. 698; Jurek HI. 699; jarey HI. 330; jecha

U. 36; jako III. 119; jaty HI. 588; jego Hu. 71. — h) Jan U. 62;

Jagenka HI. 2655; jelitow HI. 2474; pomagai U 83; jaco HI. 1186,

3208; jeclial HI. 2973; jal HI. 3082; jastrarap HI. 2956; jalowata

HI. 2553; jalowith 111. 2553; jenostaynim HI. 2709; pirwej HI.

1186. — c) ialowicze HI. 4195; ieden HI 4142; jakubia HI. 4495;
jawor HI. 4214; jassyen HI. 3665; jazdek HI. 3818; jemyelyno HI.

4362; jwtrzini HI. 3655; maja HI. 4219; gronosztajmy HI. 3452;

Msczuj HI. 4391. — d) iesthli L C. XXXIV, iachacz I. C. XXXVin
Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 17
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iarmarku I. C. XXXIV, obieczuiacz y sliibviacz I. C. XXXIII, zaiaczek

(ibid.) maiancz I. C. XXXVIII, gronostaia U. c. jan 1. C. XXXI. jacub

I. C. XXXIV, jalowicze U. c. jucht (ibid.), itp.

jj) przez y, y znacznie czciej, i to praicie powszechnie ozna-

cza si
j
przez cay cig ych wieków, np. a) yego U. 5: yemv U.

6; y() U. 48; yansz U.' 18, 51; yest HI. 121; yednanya U. 35;
w yednanu Hu. 32; yakusz U. 34; rakoyemstwo U. 20; uyasd HI.

606; uyednal Hu. 69; w gayoch Hu. 4; kaczeruyesz HI. 144; woy-

czech HI. 716; woytek HI. 441; maczeyoouicze HI. 256; moy U. 33
Rey HI. 116, 170; slodzey HI. 285; pirzwey U. 6. — yey Hu. 45
46; yego Hu. 71

; yc U. 2; yansz Hu 58; U. 55; yecliaw Hu. 24
wyednanye Hu. 42; zayantho U. 42; dayal Hu. 23; w pokoyv U
45; procoyem Hu. 30; swo}' Hu. 56; paney Hu. 45; pirwey Hu. 14
pomagay U. 7, 17. — h) yego U 9i; yey U. 76; yako U. 65; ya-

stramp Hi. 2974; yalovicza I. O. II. 211; yagnessky Hi. 3114; w y-
sthwye HI. 1651; yurek HI. 3298; nayarz HI. 856; zaymuie HI. 2358;
zaymuie I. C. II. 2.59; wyerzey ibid. 405; pnmagay U. 85; micolay

HI. 3210; zlodzey U. 66; colodzey HI. 3230; roley tey HI. 3239;
cupney HI. 2814 b. — yego U. 70, 91; duo gaya HI. 2753; boya-

nicze HI. 2759; buynne HI. 2759; na woycze HI. 1130; pirwey HI.

1186; oboyczig 1. C. II. 378. — c) yodlovnyk, yanovycze HI. 4330
yaroslaw HI. 4337; yaczm3^eniczisko HI. 4176; yczstwo HI. 4217
zayczye HI. 4203 ; zayancz (zaj) HI. 3755 ; uyesczky HI. 4483
uyeysky Hi. 3700; przyyechal HI. 4368; przyyechawszy HI. 4443
loyu HI. 3457; loyek HI. 4362; gayum U. op. 1*; stayanie HI 4176
naymem HI. o821 ; nawoyca HI. 3835 ; raysko HI. 4232 ; omawyay
Hi. 4293; roley HI. 4176, 4200, rolyey U. op. 7. — gay HI. 3829;
roley U. op. 8; studnyey U. op. 11. — d) yedno I. 0. XXXI. yesthli

I. C. XXXVIII, ycdlecz U. c. yaciali I. C 34. mikolaya I. C. XXXL
stoycz I. C. XXXVI, yednacze I. C. XXXIX, z yedney (ibid.) they,

swey, yarny I. T. XXIX.

Y) przez g bywa wyraani/ dicik j róivnie bardzo czsto,

np. a) gy (ji) Hu. 61; gych U. 12; gesm U. 29; gyui U. 13; gi-

nego Hu. 23; g}'nerDv U. 13; giste U. 4; gistim Hu. 71; gystem U.

26; raukogemstwa Hu. 12; stogy Hu. 3. — b) gego HI. 2863, 3212;
gich HI. 3236; gest HI. 2973, 3069, 3247; geden U. 63; gesdzyly

HI. 3210: Vgesdsky HI. 3179; gechaw HI. 1730; wigeli HI. 3215
przigecliaw HI. 3212; gego odgechanim HI 3153; rkogemstwu HI.

3267 ; wilyege HI. 3299 ; vgednano U. 80 ;
g}^ch gvmam U. 65

;
gim

U. 88; gymy U. 68; ginicli U. 81
;
gyne HI. 1186; gyma U. 67,

73; gysthich HI. 2749; gyszczini HI. 2548; podgysdbie HI. 2713;
gelen HI. 1330. — c) gy HI. 3104; gego U. op. 7; gelen U. op. 8;

gelenya HI. 4112; gesdza U. op. 11 ; vygecliawschy HI. 4307; vgesdz-

skego U. op. 1; gistota HI. 3839; gym^enye HI. 4368; gywanowsky
HI. 3G12; wnygd HI. 4110. — d) gicli, gimi I. C. XXXIH. ginni,

ginsam I. C. XXXVIII; przigachacz I. 0. XXXHI. sgem I. C. XXXni
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na agcymie I. C. XXXyiII. yygmuyancz I. C. XXXI. s przigaczioli

I. C. XXXVIII itp.

W formach aciskich wyraano nasze j bardzo czsto przez

gi lub gy, np. rasczugins HI. 174; losezugiwoyum Hu. 2; nawogius

III. 3104; cum gagyo 111. oGoó. Fisotunia ta przez takie imiona

ivasne wesza i do ortografii polskiej , lecz tylko sporadycznie, np.

a) Budziwogiouicze U. 3. — b) u Nawogia U. 79 ; Giemielino Hi. 4363

[obok Jemyelyno HI. 43(32.); gyelen {obok gelen) HI. 1330, 2G36;

gycrau U. 97; Nyeczugya HI. 2461. — c) Gyedlicza III. 4178; wgye-

chacz HI. 3515; Giezowski HI. 4528; Szygyek HI. 4124; zagyate HI.

4203; dwogye U. op. 6. — d) przigiacziele I. C. XXXIII. Do rzad-

kich tvyjtkóiv naley takie oznaczenie j, jak w tuyrazie sweyg (swej)

U. op. 3, 4.

W oznaczeniu wic j
panuje jeszcze wiksza dowolno, ni

IV icyraeniii dwiku w, od iv XIV bowiem do XVI uywaj si
obok siebie znaki', najczciej y, y ; yiieco rzadziej i, j, g; najrza-

dziej g, gy.

3) z oznaczane bywa: a) przez z ju praicie powszechnie

w icieku XIV np. z zastawi U. 8; zazwanya U. 45; zapissz zapiso-

wano U. 24; zarzecze HI. 7, 49; zaboc HI. 301; zalesse HI. 581;

zagumnye HI. 358 ; na zagumnu HI. 36 ; zator HI. 338 ; zacrzow 111.

359; zarogow HI. 62, 66; zaclica HI. 93; zabawa 11.. 156; zawada

HI. 337; zapusty HI. 449; zagony HI. 681; zrzanczicze zagorske U.

30; zamboczin Hu. 72; zarabr HI. 309, 624; Poznanum Hu. 72; po-

znaniensi HI. 341; wzancz Hu. 48; wzanl Hu 46, U. 30; wzal Hu.

45, U. 21; pozwala U. 16; ykazal U. 9; wyanzal Hu. 66; wyanza-

nye Hu. 69 ; obyanzal U. 47 ; obwanzala Hu. 39 ; liganza U. 45,

298; z yego U. 10; podobnie w toicku XV i XVI np. b) zagony

111. 785; zastawnym. 2421; zaponicze 111 3264; zaponky HI. 2720;

zakad I. C. H 254; zagroda HI. 1268; I. C. 11 224; zadany U. 57;

zawar HI. 3077; zaymuie I. C II, 259; zaksza HI. 3249; zabodla

III. 2758; zisku 111. 2567; zdawacz HI. 3342; zdraczcza HI. 2479;

zgub III. 2766; zwerzinecensis HI. 1822; zlotich HI. 3247 : wanzane

HI. 1584; obwanzal U. 95 ; z yey U. 76; z prawa HI. 1699; z pena

U. 62. — c) za HI. 4200; znyacz HI. 4112; zathorz HI. 4478; za-

yesye HI. 4322; zapusta U. op. 8; zakladmy HI. -4307; zachodz

HI. 4151; zesromoczon HI. 4166; Zuzaunam HI. 3494; zbroy HI.

3582; zrznczycze HI. 4248; lazy U. op. 10; gnyazdowycze HI.

3840; pyzno HI. 4422; babyzna HI. 3865. - d) zapissacz I. C.

XXXI. zacliczina I. C. XXXHI. z synem 1. C. XXXHI. zapaczicz I.

C. XXXI zaclu)vaiacz I. C. XXXIII, zawsdi I. C. XXXIV, zamki U. c.

zamesznyczy U. c. zlotich I. C. XXXII. poz\i I. C. XXXIII; viazan

I. C. XXXVIII; barzo I. C. XXXIII. Nadmieni jeszcze naley, e
w rkopisach naszych ma ten znak zwykle posta gockiego j.

P) przez s prawie równie czsto, lecz tylko iv peicnych ivy-

padkach np. przed spógoskami dwicznymi, rzadziej przed samo-

goskami, np. a) sginanl Hu. 11; swerzinecz Hu. 43; sbischo HI.
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40; srzancice HI. 493, 69 0; wsanl U, 51; wsyala Hu. 57; coslow

HI. 175; yesden HI. 36; wwansal U. 38; s 5'aschowa Hu. 27; s ran-

ky Hu. 30. — b) sa U. 94; w sastawye HI. 3179; sagladeru (zaka-

dem) HI. 2475; sadziersal HI. 3l77; na sagumnu HI. 1480; sdra-

dzil HI. 3247; sdrzaczcza HI. 2253; sbyeszene HI. 2634; sb()ssyn

HI. 2700; snam HI. 3010; slich HI. 2870; wscz HI. 2973; wsal

HI. 2927; wsdawne HI. 1130; wswalil HI. 2336; wyswanye HI.

2703: posew HI. 2990; wyasal III. 3125; nalasl HI. 3236; babisn
HI. 2023; s mego HI. 728*; s Dobsicz HI. .3018; s Rzeplina HI.

2970; s Lewina HI. 3262; c) smownye HI. 4231 a; sganbyon HI.

4166; sbrogy HI. 3581; Sglobyen HI. 3456; swogek HI. 3685;
8vierziniecz HI. 4022; srzczicze HI. 3990; gnasdowicze HI. 4304;
s godem HI. 3490. — cl) sassek U. c. smowa I. C. XXXI. smowi I.

C. XXXHI. sysczyl I. C. XXXVIII; sdrovye I. C. XXXin. o sdrovyw

I. C. XXXIV, sgody I. C. XXXI. sgadzaia I. C. XXXIV, nasnaczone

1. C. XXXVIII; roslicznyemy I. C. XXXII, barso I. C. XXXlH; visna-

wam I. C. XXXVII, s luczlavicz I. C. XXXIII ifp.

Niekiedy znajdujemy iv iciehu XIV i pierwszej poowie w.

X F ss tam, gdzie dzi mamy dtoik z, np. wssanl U. 65 ; ss lank

U. 17; ss nechczenym U. 58; ss woytkyem Hu. 69; ssyednano U.

68; ss moyc U. 7; ss yego wolo Hu. 71; ss wawrzinczow U. 54;
ss yego kasn U. 54; na ssmowye HI. 3085. W przeicanej czci
tych przykadów mamy przez ss wyraony prasmv. przyimek si

;

inne za wypadki, jak: ss lank, wssanl s tylko sporadyczne, i to

nader rzadkie, potvstae zapewfie iiod ivptywem tej pisowni, w któ-

rej ss hyo uprawnione fonetycznie.

y) przez sz l>ijiva xmjrazany dwik z sporadycznie przez cay
cig dwu icieków np. a) zelaszo HI. 656; poszwu Hu. 34; wszanl

Hu. 6. b) sza (za) HI. 2051; szawyasa HI 2095; szastawy HI.

2709; szagorze (obok zagorzye) HI. 2713; szlodzeystwo HI. 2831;

szvloczil HI. 1941; przysznal HI. 2619; zaksza HI. 3240; wszl
HI. 3082; wszal HI. 3276; wsz(>l U. 96. — c) szrzczycze HI. 4313;
pylszno HI. 3455; wyaszdu HI. 3966; przisznal HI. 4315. — d) ve-

szmye I. C. XXXI. wsziancz (ib.) ; wszial I. C. XXXVII, przez I. C.

XXXVIII, sz nich I. C. XXXIII, sz wagamy U. c. sz okadem U. c.

I ta pisoicnia da si ptodohnie wyjani przez lozgld fonetyczny

i rozszerzenie si zapomoc analogii , bliej jednak bdzie o tym

mowa IV gosowni.
Dzisiejsze tvic z bywa od XIV do XVI wieku wyraane

równoczenie kilkoma znakami, a mianoivicie najczciej przez z

(j) i s, rzadziej przez sz, najrzadziej przez ss.

III. Powiewne s (sz), ().

Dwiki te ju dla tego samego wyraane bywaj nojrozmai-

ciej, e acinie nieznane nie miay one osobnych znaków. Wyraano
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je wic albo pojedynczymi znalami s, z, albo podtcajano te znaJci:

ss, zz, albo te skadano je w tym celu ze sob i z innymi zna-

kami IV pewne yriipy jak: sz, sch ; ssz, ssch ; sli, zli. 1 tak:

1) Dwik ogólnie polski sz oznaczany bywa tv staropolskich

zabytkach pimiennych ziemi krakowskiej

:

a) przez s do czsto, np. a) scody Hu. 4, 7 ; schodi (szkody)

Ilu. 50; Prosovipze [obok Proschovicze) III. str. 45; Olsowa Hu. 7.

b) sescz HI. 285(); 3ll4; sesozi U. 100; sesczdzesanth HI. ;}210,

3104; polsosti Hi. 315G; suba HI. 24«0; skoda HI. ;J153; skody

HI. 2946. 29G3, 3104; scodi III. 3082. 3114, 327G ; uskodzil III. 3212,

3240; Yscodzil HI. 3239; spak HI. 2636; sthuky HI. 2364; przisedl

HI. 2863; zasedl HI. 2587; I. C. H 439; wisla HI. 2963; poslusny

HI. 3240; kokoska HI. 1924. c) stuczne HI. 3564; Psonka HI.

3602.4112; Barthosovicz U. op. 2, 4; Nyeskow HI. 3989; Myskow-
sky HI. 4386 (obok Myschkowsky) HI. 4388; Swiaskowey U. op. 2;
Ilkus {obok Ilkusch) HI. 3549 ; krzes HI. 4412. — d) sescz I. C.

XXXH. skoda I. C. XXXIH. skodi (ibid.), Tasiczki I C. XXXHI. pow-

sednye I. C. XXXIII, przisedl I. C. XXXIV, przisle I. C XXXIII, przi-

sli (przyszy) I. C. XXXIV, przislych I. C. XXXVIII, nyeomyeskali

I. C. XXXIII. Szczególniej daje si nader czsto spostrzega ten

sposób oznaczania dzisiejszego og. pols. sz w poczeniu z nastpu-
jcym dioikiem cz, np,

a) sczepy HI. 172; Sczeczina U. 48; sczecoczyny HI. 257, Hu.

49; Sczepanow HI. 647; Sczithnyky HI. 666, Hu. 34; Msczuio HI.

20; Msczugium HI. 165; Fasczessowa U. 27. — b) scepye (szczepie)

HI. 2264: SczotrkoYicze HI. 2335; sczodrcowsky HI. 2963; Sczeko-

czyn HI. 951
;
przepusczacz HI. 2972. — c) Sczaw HI. 4318; Scza-

wynsky HI. 4380; Sczepyatliyn HI. 4360; Sczekoczky HI. 4490; Lye-

sczyny HI. 3824; Lesczinski HI. 4534; pisczely HI. 3887; zasczy-

tlioY HI. 4449; zapusczyskem U. op. 11; przipowescza, przipowescze-

nye HI. 3489; przypovyesczonem HI. 3662, 3663; Nyemsczianka HI.

4188.- d) sczasczyy I. C. XXXIV; Msczvy, Msczuga I. C. XXXVIII
yescze I. C. XXXI, XXXIV; yipusczacz I. C. XXXIV. itp.

By moe, e sposób ten oznaczania, dzisiejszego ogól. pols. sz

przez s jest nietylko skidkiem ubóstwa abecada aciskiego ; atwo
bowiem przypuci , e mamy tu lady óioczesnego „mazurotva)iia^

w ziemi krakowskiej , które i dzi jeszcze jest powszechne iv gwa-
rach ludowych:

(3) przez ss najczciej jeszcze oznaczano dwik sz tv icieku

XIV, rzadziej iv XV i XVI np. — a) ssesczi grossy Hu. 17;
Sspak HI. 5; nassey HI. 121; nasseofo Hu 13; Stassek Hu. 13; Pas-

sek HI. 119; Prossovicze HI. str. 44; Hanussonem U. 43; Swossow
HI. 54; Swossowicze Hi. 161 ; Grussow HI. 322; Mirossow HI. 248;
Sandzissow HI. 119, 381; Slawossow HI. 444; Plessowca HI. 69;
Pacossowca HI. 92; wyssia Hu. 14, 31; Passcow HI. 54; Jacuss Hu.

12, U. 27.
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h) ssescznaccze HI. 3247; Pssonca HI. 2602; cossula HI. 3156;
Plessow HI. 758; podssicze HI. 2413; Sb()ssyii HI. 2700; Pyotrassek
HI. 2636; pol^rosskow HI. 3156; passczeka HI. 2286; uranass (ura-

niasz) HI. 1570.

c) Bartossovycz U. op. 9; Cassuba, Cassubecz HI. 3539; Owas-
souicze (obok Ouaszovicze) U. op. 3 ; Byessathky, Byassathky (ohoJc

Byasszathky) HI. 3869.

d) prossowskym I. C XXXVni. Tassiczkiego I. C XXXI. prosson
I. C. XXXVHI ; nassym I. C. XXXIV, ratussu I. C. XXXV1H itp.

y) 2}>'2ez sz bywa gównie oznaczany diciJc sz ju od wieku
XIV, np. a) szescidzessanth Hu. 37; szesczinaczcze Hii. 60; Szafra-

necz U. 36; szkoda U. 3; szkodi Hu. 9, 59; szcodi Hu. 20; sza
Hu. 29; Szczodrcouicze HI. 110; wszim U. 46; panosza Hu. 24; Bo-
guszara Hu. 17; P)'otraszow: Hu. 64; Marcuszowo Hu. 62; Swanszek
HI. 262; Rzeszów HI. 477; Marszouicz HI. 170; Lawszowa HI. 204;
Staszconem U. 16; Paszce HI. 248; Herszraaszek U 3; Raszcow HI.

356; Strzeszcovicz Hu. 20; Petraszcam Hu. 15; Potruszka U. 3; po-

truszczine Hu. 15; nasz HI. 119, 121; Strzesz HI. 170; Bogusz Hu.

35; oraysz HI 153; kaczeruyesz HI. 144. — b) szurza HI. 3215;
sziku HI. 3153; Szathanow HI. 2518; sznura HI. 2700; szczepw HI.

2691; Szrzyrb.i HI. 2376: Pleszow HI. 2059; Lawszowo HI. 1306;
Swoszowice HI. 2067; Rzeszotliari HI. 2682; zkowawszy HI. 1785;
wiprowszi HI. 2255, vygacliawszy HI. 2436

;
poszwa HI. 2036; Mokr-

szko HI. 2416; proboszcza U. 97; grosz U. 84; Strasz HI. 2341;
Wayasz HI. 2979; Marczysz U. 76. — c) Szacharka HI. 4428; szy-

gyek HI. 4124; szub HI. 4135., szczepye HI. 3864; Szczepanów HI.

3665; szczebrzuch HI. 4368; Szczodrkovicze HI. 4518; Szczubiol HI.

4363; Pszonka HI. 4153, 4262; Raszek HI. 4362; BarthoszowJcz HI.

4174; Rzeszotary HI. 3826; Lathoszynsky HI. 4405, 4437; poszwycze
HI. 4459; Nyeszkow HI. 3982, 4279; Mokrszko HI. 3481: Mokrszky
HI. 3508; Trzemeszna HI. 3949; przipowieszcza HI 4492; kusz HI.

4282; Pyelsz HI. 4447: grisz HI. 3729; Snyesz HI. 3681; Dugosz
HI. 3571; Myrosz HI. 4267; Marcysz (ibid.); Woyasz HI. 4282.—
d) wszakosz I. C, XXXIII; prosz {1 sgl. praes.) I. C. XXXIV; wszi-

thki I. C. XXXIH; wszisczi I. C. XXXIV; vienczsza I. C XXXI; le-

pszey I. C. XXXIII; slusznifh (ib.), prziszle I. C. XXXVIH itp.

o) 2^^^^^ sch praioie równie czysto oznaczany byiva dwik sz

przez cae te diva iciehi, np. a) schesczinaczcze U. 13 ; schurzi U.

25; schynkowal HI. 119; wschitko Hu. 72; Psclionca HI. 136; Za-

uischa HI. 559; przischedw Hu. 71; wischedl U. 7, 24; Paschek U.

26; Potraschowi U. 8; Lawschow HI. 396; Lawschowa HI, 192; Swo-
schouicz U. 26; Boguschowsky HI. 42; pstroschicze HI. 49; Paschco
HI. 44, 126, 248; Staschkv U. 22; Raschcow HI, 54, 464; Crisch-

couicze HI. 111, 485. — b) schurza 111. 2779; schuba HI. 2323;
Schafflary HI. 4471; Scbaffranczowy HI. 3177*; schtbuk HI. 2016;
przysclietw U. 76; proschowsk III. 2978; Sandziscbonis, Sandzischem
[oboJi Sandzisza) U. 64 ; Unescbow U. 67 ; Ffalischow III, 2759

;
pod-
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leyschemi HI. 3082; wibiwschy U. 08; Chawlosch III. :]()82. —
c) scliopy 111. 3975; scliary III. o858 ; Hcliablam III. 3935; schaco-

wacz III. 3G46; Scluifraiiiecz, SoliaCraiicze, Scliafranczowo III. 4024
Schaplilary III. 4254; schuha 111. 3,858, 4250; scliiroka III. 4170
Scliydlowyeczsky 111. 4029; pschonca HI. 4518; polepscha III. '^927

Miklaschek HI. 4401 ; Coscliicze HI. 4547; Dzialoschicze HI. 4545
Rzeschowski HI. 4541; Junosche HI. 3081; Rokos<!iovye HI. 4211
Krzescliowicze HI. 4547; Mykluscliowiczo HI. 4325; Czstoschovicze

HI. 4023; Crakoscliouicze HI. 4135; Kiakosthowski HI. 4511; pro-

scliowsky HI. 3935; plescliowsky 111. 4029; Kzeschotary III. 3820
Nyeschawa HI. 4500; Latlioschino HI. 4053; ossyadschi HI. 3958
nayecliawscliy HI. 3850; poschwa HI. 3752; Trzemeschna HI. 30*^4

Olschtyn HI. 4274; Czieschkowicze HI. 4502; bronyscli HI. 4050
posabyasch HI. 3745; Snyesch HI. 3081; Ilcuscli HI. 3451; Dlugosch

HI. 3447, 3571; Rokosch HI 3598; Slabosch HI 4294; Kurosch HI.

4531; Myclasch HI. 4048; Trzeczesch HI. 3802; Gladysch HI 4099.

d) schirzey I. C. XXXIII: Scludlowcza I. C. XXX1H; vascliey 1. C.

XXXIV; wfproscheviczach I. C. XXXI; v prosclievicz I. C. XXXIII;

proschewsky I. C. XXXIII; proschowskim I. C. XXXVIII; tliaschicz-

kym I. C. XXXIII; mnyeyschicli I. C. XXXII; n}'iiyeyschi I. C.

XXXVII; pewneyschey I. C. XXXIII; owscLem I. C. XXXVIII; pro-

sclia I. C. XXXIII; lepschey I. G. XXXVII; vipeluywsclii 1. C.

XXXIII; odpusczywschiwschi (sic) I. C. XXXVIII; wfposlusciienstwie

I. C. XXXIII itp.

£) prses ssz sporadycznie i to najczciej w w. XIV np. a)

gro.sszy sszyrokich U. 39; grossza U. 39; Kathussza wzanwsszi HI.

29; Stasszek Hu. 30; Passzek Hu. 59; wysszedl U. 1; Grusszow,

z Grusszowa Hu. 05; Marcisszowa Hu. 24; Phasczesszowa U. 5; rza-

dziej IV X.V np. h) posslusszenstwo HI. 1870; Hanussz HI. 1810;

Dobrofzessz U. 94. — c) Rokossz HI. 3082; Tassz HI. 3909.

X) przez ssch bardzo rzadko, np. a) Sstassciiek Jacusschowi

Hu. 12. — h) Crzesschowicze HI. 2700. — d) prosscha (prosz) I. C.

XXXVIII. Par razy spotykamy z taj sam icartoci fonetyczn
znak sil, np. c) Sliydlowyecz HI. 4300; Reshowsky de Przybysliow-

ska HI. 4429; Sbvynecz H. 4434 (por. Szwyncza HI. 44o0; Swyna-

cza HI. 4438.) Wreszcie takie oznaczenie dwiku sz, jak iv ivy-

razach: Zawiza U. 83; Zsaftranecz HI. 85; naley przypisa zwy-

Mej omyce pisarskiej.

2) I)ivik ogólnie polski oznaczany bywa : a) jJf^e^ z? praicie

powszechnie przez cay cig dwu wieków, np. a) zona Hu. 10 ;
zene

(zenie) Hu. 2; Zegota HI. 52 ; Zelislauice HI. 705; Zandow HI. 23,

677; Zandouice HI. 40; Zydow HI. 32, 133; Zydowca HI. 717; Zy-

thno HI. 53; Zoraulce HI. 044; zuppa HI 99; zuppario HI. 549;

eze U. 4, Hu. 71, 72; ez Hu. 02; ienze Hu. 9; manza U. 4; mazem
Hu. 19; blizey Ha. 47; Lauzani Hu. 45; Chorzanzicze HI. 421; Je-

zowsky (obok Jeszow) HI. 082; pomozi Hu. 7. 8; przibyezaw Hu.

55; narona Hu. 54.-6) ziw HI. 2850; zitho U. 88; Ziska HI.

k
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2871; Zelassye III. 3264; Zelasna HI. 2S26] Zbka HI. 2781; zalo-

wanya HI. 3010; jze HI. 2849, 2578, 3080, 3212; vzitek HI. 3216
sUzebuika HI. 2826, 3215; sluzebnikein HI. 2856; matkaboz U. 88
pozithkw HI. 2439; poziczonego III. 3156; wizel (wyel) HI. 2547
poraozy U. 68, 91, 92; grozancz HI. 3215; I.anzyny, Zalanze Hi

1875; Mzykonis HI. 2390; Wezni (wieny) HI. 1309. — c) Zelaszny

HI. 3509; elazna HI. 3614; Zeglarka HI. 4521; Zdowicze HI.

4009; Zoraw HI. 4528; Zorawnyky HI. 3943; zalovacz HI. 4314;
abno HI. 4068; Zabinecz HI. 4119; Zarnow HI. 3711; Zarnowecz
Hi. 3694; Zydek HI. 3987; Zylka HI. 4112; Zmygrod HI. 3824;
dozivocze HI. 3666; Yipozyczaleesz pomruziwscliy HI. 3742; Ozogow-
skey U. op 8, 10; Roza HI. 4082; Stroza HI. 4101; Wyelmoza HI.

4305; Sluzew, Sluzewsky HI 4406; lyezy HI. 4174; U. op. 2; vazy

HI. 4485; xizeDoza HI. 4527; na krzizoch HI. 4112; Lezansko HI.

3456; Jezowsky HI. 4173 4422; Giczowski HI. 4528; Zadroze HI.

4305; Pieniek HI. 4173; lanzek HI 4356; lazek H.. 4373; Wan-
zykowska HI. 4224 b; Lozny HI. 3565, 3.t68 ; Mazno, Manzno HI.

4338 — 39; Cruzlowa HI. 3948; Ostlirznycza HI.' 4521. — rf) zo-

namy I. C. XXXIH; ziczicz I. C. XXXI; zida I. C. XXXIV; zanda-

lismy I. C. XXXHI; luzy I. C. XXXI; vieze I. C. XXXVHI ; tame
I. C. XXXVIII; nyzey I. C. XXXVIII; blizey (ib.), boego I. C.

XXXIII, suebnik I. C. XXXIH; sluzebniczi (ibid.), thamze po-

lozioz I. C. XXXIII; polozoni I. C. XXXI; roznicza I. C. XXXVHI;
krnziowey I. C. XXXin.

^) pr2ez s sj)oradycznie np. a) Sarnovecz (obok Zarnouecz) HI.

str. 41 ; Selasny HI. 93 (obok elazny HI. 94) ; Lansecz HI. 57,

II. — h) Ysitek HI. 2849; slusebnik U. 79; H. 3239; slusebnykem

HI. 3008; Msyk HI. 2722; nisey HI. 1268; posegl HI. 2946; po-

mosi U. 88; possona (poona) HI. 2946; ise U. 78; esby HI. 3236;
U, 99; vesney (wienej) HI. 1669. — d] kasdi I. C. XXXIH; kosdi

1. C. XXXVIII; zawsdi I C. XXXIV; vielmosnego I. C. XXXXVHI itp.

y) przez sz bardzo czsto, np. a) szonc) U. 24; szenye U. 15;
Szelislauicze HI. 706 ; sziwota Hu, 7 ; Szandow HI. 5 ; szupi (upy)
U. 19; Szdow HI. 353; yensze U. 22; esze Hu. J ; mansza U. 4;
dzerszeli U. 45; dzerszenye U. 38, Hu. 37; w dzerszenu U. 2; slu-

szebnikem U. 9; vsziwa U. 49; vsziwaly U. 49; Coszuch HI. 150;
Wanszirow U. 17; Hi. 611; Jeszo\v.sky HI. 239; Penanszek HI. 91,

354, 662; Choranszicze HI. 439; pomoszi U. 42; poszszono U. 54;
Poszszar HI. 426; Poszar III. 638; Wanszlin HI. 366. — h) szicze

(w ycie) U. 88; szloby HI. 994; vszitku HI. 3247; poszytki HI.

2023 ; s()nszen HI. 2691 ; manszv U. 60 ; manszne U. 60 ; Wanszik
HI. 1138, 1345; Wansziconis Hi. 2390; Mszyk HI. 2720 a; Ostran-

sznycza HI. 919, 2760; Rosz HI. 246S; p'omoszy HI. 728, 842, U.

93; poloszili HI. 1186; wiloszona HI. 3296; wysluszone HI. 2818;
byeszene HI. 2634; wdzirszenyu HI. 3018, U. 56; poszecz (po-ec)
HI. 2970; poszszono HI. 728; posszacz (po-z-) HI. 3260; Pyeny-
szek HI. 1656. — c) szlob HI. 4459; dzersziwcy HI. 3836; Dru- i
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szyna III. 3943; Strzeszydziura 111. 4408; Podlanszc III. 411 1; Pye-

iiyaszck III. 3977; W;iszow,sky III. 3784; Mii-szni 111.3542; Loszny

(lony) lii. 35G4; v;Kszuyl<:i Ul- 30G2 ; OsUiran.sznycza 111. 4483. —
(/) yszc I. C. XXXIII, XXXVIII; tensze 1. 0. XXXVIII; blisznam I.

C. XXXI; vrelnioszni 1. C. XXXIV.
0) przez scli rzadko, np. a) Scliischca III. 381 ; z cliisclie U.

30; knyschin HI. 671. — 6) weschne (wienc) 111. 2366; poscliarna

III. 1587. — c) kniscliin, knisclilnsky III. .3539. — (if) visclicy I. C.

XXXVIII.
e) przez 7.7. n idrr rzadko, np. yzzemU. 95; czciej ju przez

ss, np. a) Penanssek III. 634. — h) isse U. 81; csse III. 2957; ko-

ssussek HI. 2004; pomossy U. 78, 79, 81. — c) Fyennssek III. 3570.

•(]) przez ssz niekiedy, np. a) chyssze Ilu. 49 ; knisszin Hu. 57.

b) Drusszyna 111. 1636 — toreszcie par razy przez zh, np. a) ezh

Hu. 28, 42; izh U. 50; w dzerzhenyu Hu. 63.

Widzimy ici, e dzisiejsze ogólnopolskie sz oznaczano naj-

czciej przez sz i scli , dzisiejsze za przez z i sz. Znaku sz

uytcano tvic czsto na icyraenie obu tych diuików. T sam
podtoójn iv tym wzgldzie funkcy peniy do czsto w wieku

XIV, a rzadziej nieco w XV i XVI, znaki s i ss. Znacznie rza-

dziej oznacza sch dwik . Inne zreszt znaki, jak ssz, ssch, sh,

zli, zz spotykaj si sporadycznie. W wielu zapewne wypadkach
mamy tu lady gwar „mazurskich,''' o tym jednake luypadnie nam
móivi6 niej.

IV. Diviki przypotuiewne (africatae) zbowe c (ts), dz,

i odpowiednie im podniebienne c (ts, cz), d (d) loyraaj si te
rozmaicie:, nieznane bowiem (prócz c) acinie, musiay by ozna-

czane kombinacy znakóiu aciskich ; i tak :

1) Dwik c icyraano: ol) przez c do rzadko, i to prawie

tylko do poowy wieku XV, np. a) Strzelce HI. 623, 697; Sborcice

HI. 301; Srzancice HI. 557; Stampocice HI. 361; Woyczechouice

111. 320; Czudzinowiee HI. 349; Miclialouice HI. 400; aciskie for-

my: Morzce {dat. sgl.) HI. 598; Rpansce {geyiit. sgl.) HI. 664.

—

b) Mislechouice HI. 919; Nelepice HI. 919; Scorocice HI. 919 ; Siero-

slawice HI. 2006; popelice HI. 1466, 1474; coberce HI. 2255.

(i) przez ez poczto oznacza dwik ten ju bardzo ivczenie

zapewne dla tego, e znak c wyraa czsto divik k. Tak icic

IV formach aciskich spotykamy np. obok Morzca, gen. Morzce HI.

598; Boczca, Boczce HI. 207, 208; take Morzca, Morzcze HI. 177;

podobnie tv polskich: obok lanca HI. 2856; w lacach Hu. 4; dwe

lancze U. 45; Andriczcze U. 39 itp. Konieczne to byo zreszt

w takich wypadkach, jak przed o, a, u, gdzie znak c oznacza zwy-

kle dwik k; by wic co, cay, cudzy, nie czytano: ko, kay, kudzy,

pisano czo, czay, czndzy. To te przez cz opiaczano niemal po-

wszechnie dwik c jjrzez cay cig tych dwu wieków
,

np. a) czo

HI. 465, Hu. 8, 62; Czudzinouicze HI. 171; rancze (rce) U. 2;

czothcze (ciotce) U. 21; dzelnicze U. 17; dzeczanczego Hu. 20; ot-

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. lo
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czowye U. 12; w imczi Hu. 56; placzono U. 13; pyecza U. 47; za

graniczan Hu. 1; glowicza Hu. 44; mocz Hu. 26, U. 37; sdzercza

HI. 534
;
polouicza U. 9 ; Gardlycza HI. 58 ; Wolicza HI. 69 ; Lodny-

cza HI. 99; Nydzycza HI. 212; Modlnicza Hu. 60; Zarnouicza U. 20;

Strzelcze HI. 457; Chotlicze HL 96; Slavicze HI. 137; Mislouicze HI.

12, U. 13; Mislinicze HI 176; Stampoozicze HI. 164, U. 26; Marcho-

czicze HI. 171; Gramboczicze HI. 239; 'olicarczicze HI. 46; Marczi-

nouicze HI. 129; Koneczpole HI. 22, 26; mesfzkym HI. 119; Wancz-
covicze HI. 78, 598; U. 51; nicz Hu. 47; Welcauocz HI. 177; oczecz

U. 2 ; Hu. 46 ; lascouecz HI, 372
;
pogrodzecz U. 49 ;

przydancz Hu.

65; Tynecz Hi. 70, 126; Sedlecz HI. 126; Strzelecz U. 10; Cobilecz

HI 40 ; Odranecz HI. 69 ; Jastrzambecz HI. 308 ; Swerzinecz Hu. 43

;

Domaslauicz HI. 54 ; Wanczkowicz U. 37.

b) czossz (co-) U. 87; czekmistrz HI. 2990; czigan HI. 3416;
oprawcza HI. 1595; zdraczcza HI. 2479; oczcza HI. 842: rancze U.

64; mocz U. 76; panczerza HI. 3077; obroczona U. 89; charczicza

HI. 954; przelbicza HI. 2176; karaenicza HI. 2466; vaIovicza I. C.

II. 211; dzeluycza HI. 842; dzelnicze U. 87; dzelnycza HI. 2835;
Dambycza HI. 2680; Garlicza HI 2024; Jablonycza HI.' 1560; Le-

dniczy HI. 842; Curniczi HI. 3277; popellicze HI. 1861; tharczicze

HI. 2472; Sczodrkouicze U. 56; Wolowsczy HI. 1971; pomoczniky

HI. 2963,' 3210; oczecz U. 56; bochnecz HI. 3277; Szcrzypiecz HI.

2431; Grodzecz HI. 2344; postawecz HI. 2364; sestrzenecz HI. 1660;

1920; Camenecz HI. 1737; cawalecz HI. 2817; crawyecz I. C. II

387; marsczenecz I. C. II. 408.

c) Czudnoch HI. 3728; Czudziuowski HI. 4531 ; czielcze HI.

4514; rzecze (rzece) U. op. 3; granicz HI. 4174; U. op. 1; konczu

HI. 4175; konczem HI. 4176; U. op. 4; crogulcza HI. 3670; ryozerz

HI. 4039; polnoczy U. op. 11; przecznicz HI. 4176; tarcziczamy

HI. 4141; poowiczy HI. 4186; popyelycze HI 4135; ulycza HI.

4022; Lapezicza HI. 3652; Brzesnicza HI. 3b52; Garlicza HI. 4119
Coprziwnicza HI. 4553; Cliorangwicza HI 3550; Croczicze HI. 3534
Bratuczieze HI. 3709; Blogoczycze HI. 4007; Wadowcze HI. 4548
Nyepolomycze HI. 4334; Banthkouicze U. op. 11; Swiradzsczy HI

4093; Slupowsczy HI. 4271; Konyeczpole HI. 3649; pomoczne HI

4003; Raczlawycze HI. 3846; Vyanczlauicze, Vyczlawszki HI. 3639
Przeczlawicze HI. 4543 ; Waczlaw HI. 4545 ; Grodziczki HI. 4553
Potoczky HI. 4407; Morawiczky HI. 3957; Syedleczky HI. 4039; Cu-

uyeczky HI. 4449; Brodeczki HI. 4478; Garliczky 111. 4496; Uyes-

czky HI. 4.522; Goreczki HI. 4.534; Drzewiczki HI. 4534; Dubyeczko

kobylyecz HI. 4370; Mazanyecz HI. 4403; Golenyecz HI. 4447; ka-

myenyecz HI. 3785; Ogrodzeniecz HI. 4075; Janowicz HI. 4175;
Pawelkowicz HI. 3893.
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d) czo I. C. XXXVIII; czudzey I. C. XXXVIII; cznotlivie I.

C. XXXVIII; w rcze I. C. XXXI, XXXIII; lascze I. C. XXXIV; mo-

czam (moc) I. C. XXXIII; w rnoczi I. C. XXXVIII; clicza (chc)

I. C. XXXIV ; uszdzienycza U. c. polovicze I. C. XXXI ; voznycze U.

c. kopiennyczc U. c. wywraczane U. c. clilopczowy U. c. straczenim

1. C. xxxiii; placzeiiyw, tissancza I. C. XXXI; wszechmogaczi I. C.

XXXIV; ydaezego I. C. XXXIII; kanczlerz I. C. XXXIII; Sidlniczki

I. C. XXXVIII; Yoyniczkiego I. C. XXXI; kozaczki I. C. XXXII; san-

deczki U. c. nowomiesczkiego I. C. XXXIII, XXXVIII; nycz I. C.

XXXVIII; slachczicz I. C. XXXVIII; Moraviecz I. C. XXXVIII; tis-

sancz I. C. XXXI; rzeczlancz I. C. XXXII; vygravyancz I. C. XXXI;
obiccziiiacz y slubviacz I. C. XXXIII itp.

-() przez CS, csz, czs, czsz oznaczany bywa dzisiejszy dwik
c do czsto, np. a-) csukoli Hu, 72; czso Hu. 39, 55; U. 4, 5, 20;
Wanczslawa Hu. 32; Wanczslauicze HI. 75, U. 7; Meczslaus HI. 75;
nemeczske Hu. 11; mesczskego (obok mesczkym) HI. 119; Strzelecz-

ski U. 51; Lubeczsca HI. 40; Soleczska U. 19; Wanciioczsco Hi.

234. — b) czsosz U. (i4; czszosz U. 87; Zelesznicszka HI. 2521;
craweczsk HI. 3050; Moraniczsca HI. 919; Wirzbiczsky HI. 758;
Cileuiczsky HI. 2354 b. — c) Raczslavicze U. op. 1 (ol)ok Kaczlawy-

cze Hi. 3846); Vyczslauicze (obok Vyanczlauicze) Hi. 3639; Przecz-

slawicze (obok Przeczlawycze) Hi. 3899; Braczska (obok Braczka)

HI. 3709; Potoczsky Hi. 4112; Cunczyczsky H.. 4397; kupyeczske

Hi. 3890; Czuliczsky Hi. 3679; Buczaczsky Hi. 3970, 4010; Mye-

cliouiczsky Hi. 4045; Lypniczsky Hi. 4063; Russoczsky III. 4065;
Czarnoczsky Hi. 4357; Giamboczsky Hi. 3871; Kostrzeczsky Hi. 3834;

Karayenyeczsiiy Hi. 4275; Ciobuczsko Hi. 4116. — d) novomiesczski

I. C. XXXin; Radzimiczsky I. C. XXXHI ; Goleczski I. C. XXXIV
Chobaczski I. C. XXXIV itp. '

o) przez ts, (tiis), ds, byiva niekiedy oznaczany dzisiejszy

dwik c w luieliu XV, np. tso (co) Hi. 3003, 3247, U. 99 (2r.);

Russotsky Hi. 3085, 3236; nits HI. 3156; Przelsiauicze Hi. 3466;
Przedsiawycze, Przedsiawsky Hi. 3811 (obok Przeczslawicze, Przecz-

lawycze Hi. 3899); Lassothsky HI. 3964 (obok Lassoczki HI. 3968);

Russotsky Hi. 4023 (obok Russoczsky Hi 4065); Svyradsky HI. 3985

(obok Swiraczky Hi. 3979); Bradska (Bracka) HI. 3784 itp.

Pisownia loymieniona pod y) i o) spowodowana hyla tczgl-

dami etymologicznymi , a prawdopodobnie i fonetycznymi; bliej

bdzie o tern mowa w fonologii.

2) Divik dz icyraano od razu prawie poioszeclinie przez

dz np. a) xandza U. 53; xandzu U. 33; na drodze Hu. 45; widze-

nye U. 42; grodzono Hu. 68; przirodzona HI. 227; wyedza (wiedz)

U. 48, 55; wyedz) U. 52, 54; Nadzow Hi. 261; penandze Hu. 15;

penandzi U. 29, Hu. 44; penadzmi U. 4, 8 ; xandz U. 9. — b) sa-

dzawka HI. 3425; na smudze Hi. 1261; na drodze U. o7; sudze Hi.

3208; w possadze I. C. II 438; pyenadzy Hi. 2870; medz Hi.

1406; za medz() Hi. 1420; myedzy HI. 2972, wyedza, wyedz() U.
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56; 59, 60, 62, 64; rodzoney HI. 2944; zagrodzono HI. 1921; prze-

grodzone HI. 1420; penadzmi U. 67; poprzisandz HI. 3048. — c) sza-

dzavky HI. 4227; ku drodze U. op. 9: myedze U. op. lO; myedzy
HI. 4200; myedzy myedzamy U. op. 9; miedzi U. op. 1, 2; Myedzi-

krze HI. 4112; Myedzygorze HI. 4229; cliodza U. op. 3; przegro-

dzon HI. 4492; thwyerdz HI. 3790. — d) myedzy I. C. XXXI; mye-

dzi yrodzonimi I. C. XXXHI: czudzey I. C. XXXVHI; x!adza I. C.

XXXni
;
pienyadze 1. C. XXXI, XXXHI

;
pienyadzy I. C. XXXI ; na-

rodzenya I. C. XXXI
;

przichodza I. C. XXXI
;

grodzkye, grodzkich

I, C. XXXI ; xiaudz I. C. XXXIH. Mamy tu wic zwykle pisowni
etymologiczn , dno jednak do pisoicni fonetycznej jawi si ju
IV wieku XIV, np. w tcyrazie xandcz Hu. 47. W wieku XVI
znajdujemy: xiancz I. C. XXXVIII; przisanoz (ibid), it}). gdzie ko-
coice -cz oznacza fonetyczny dwik c. Takie loypadki, jak myecze

(miedze) HI. 2745. naley zaliczy do zwykych hdótv pisarskich.

4) Dicik c (cz) oznaczano od ivieku XIV pruicic })owsze-

chnie przez cz, nd. a) Czaczow HI. 70, 464; Czaple HI. 151, 302,
Czecboslaw HI. 54; czansczi (czci) U. 2, 19: czinsz Hu. 48; Czirne-

chow HI. 173, 298, 685; Czussow HI. 45; Czulicze HI. 189, 199;
czloweka Hu. 56, 66; U. 34; cztirzi U. 39; czthyr Hu. 25; Czchów
HI. 402; wczinil Hu. 7; uczinil U. 5; rzecz Hu. 56; U. 50; po-

czanl Hu. 7; poczanthkem Hu. 55; U. 25; sswadcz U. 10; swatcza

Hu. 16; swatczimy HI. 119; sswadczimi U. 8, 9. 11, 12; ranczicz

Hu. 5, 42; ranczil Hu. 12, 32; obyczayem HI. 3821; Peczenegi HI,

167; Paczoltouicze HI. 282; Franczek HI. 606: Brzanczek HI. 171;
Lowczi U. 35; Tanczin HI. 339; Corczin HI. 582; Buczina Hu. 55;
Wantrobczina Hu, 39; Jedlcza HI, 29; Hu. 11; Clanczani Hu. 9; U,

23, Owczari Hu. 41 ; Osseczany HI. 145; Zarzecze HI. 7, 49; Clu-

czice HI. 16; beczca HI. 596; carczmi Hu. 30; karczniysko HI, 644
policzki Hu. 43; policzkowa Hu. 44; Miczco, HI. 91; Wilczco HI

66, 177; Franczco HI. 687, Hu. 38; Brzanczco Hu. 50; Boczca HI

208; Andriczka HI, 662 ;

'

Weliczca HI, 189; Barczcow HI. 305
Buczcowska HI. 71; Fricz HI. 69; wstecz HI. 27; fstecz HI. 75
194, 490, 536; oczczisna Hu. 40. — 6) czaple HI. 2134; Czapl HI

3215; czasye (czasze) HI. 2721; czynsch U. 63; czinsu U. 100
czep (peplum) I. C. II 413; czepyecz HI. 2349; czipcze (reticuli) HI

2722 ; Czyrmna HI 919 ; Czelustka HI. 2434 ; czterdzesczi HI. 3240
cztirzech HI. 3177; poczvyory HI. 283l; vczinil III, 2927; wczinyl

U. 69 ,
pocztkera HI 3003 ; rzeczy HI. 3069 ; U, 68 ; rzecz HI,

2934; rzeczisszco HI. 2817; Boncza HI. 1497; neczecza HI. 1457;

I. C. n 374; wilcze HI. 2344; othczangacze HI, 2457. 2459; kor-

czak HI. 2417: korczaky HI. 2700; Cruczek HI. 2340; Banczek HI.

3401; oboyczig I. C. II 378; clobuczek Hi. 2854; Owczary HI. 2412;
Byalaczow HI. 2441; Thczyn HI. 2836; Zakliczin III. 2555; swat-

czymy U. 70; rczitz HI. 3298; ranczil HI. 1156; U. 94; moczicz

HI. 1105; Scoczilasz HI. 1998; podwloczancz HI. 1512; wspanczene

HI, 1310; w karczm U. 57; obroczui HI, 2387; rankawiczue HI.
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1230; Zarzeczni U. 98; wstecznya III. 1566; Miczko U. 58; Wilcz-

cowsky III. 2881; Boczka III. 3208; I\[anczka III. 2374; Weliczka

III. 1908, 2429; Zay^iczkow Ul. 2935; wstecz HI. 1078, 1281;

Byecz III. 1307. — c) Czech HI. 3995 ; Czechowa HI. 3601 ; Czstho-

chowa HI. 4478; Czopek HI. 4333; czopovyego HI. 4408; Czaple

111. 4067; Czaya HI. 4531; czapca HI. .3474; Czarny III. 4260;
Czarnków HI. 4486; Czuder HI. 4428; Czurilo HI. 4152, 4335;
czworo U. op. 5; rzeczone 111. 4200; U. op. 5; porzecze HI. 3652;
rzeczisky HI. 4142; nyeczecza HI. 3902; syodlarczik 111.4082; Kor-

czyn HI. 4321; Thnczin HI. 3809; Biiczina HI. 3664; Koczek HI.

4454; Irziczek HI. 4146; Schyroczek HI. 4122 ; Byalaczow HI. 4227;
wroczicz HI. 4528; wrczicz III. 3457 ; Thuczne HI. 3664; Mothyczno

HI. 4338; Granyczna HI. 3902; Yyelyczka HI. 4015; Mothiczka III.

4122; V stoczku HI. 4112; Kuczkow HI. 4452; Bycz HI. 4198; Di-

bacz HI. 35;)5; Fukacz HI. 3947; Tlnmacz HI. 3970; Opalacz HI.

4008 ; Drohobycz HI. 4428. — d) czasz I. C. XXXIII; XXXIV; czego

I. C. XXXI. Czeslaus I. C. XXXIV, cztherzech I. C. XXXI. czwarthi

I. C. XXXII. Czchowa I. C. XXXIH. czloviek I. C. XXXVIII. vczi-

nyona I. C. XXXI. oczisczicz I. C. XXXI. rzeczi I C. XXXI. XXXIII.

wfbieczu I. C. XXXHI; piecza I. C. XXXVIII, pyeczcz I. C. XXXIV.
XXXVII, po poczaczu I. C. XXXHI. obiczay 1. C. XXXIII, raczil I.

C. XXXHI. liczacz I. C. XXXVII. Buczinsky I. C. XXXI. poczeka I,

C. XXXHI. Zaiaczek I. C. XXXIII; yednacze I. C, XXXI. prziczi-

nam a poczathkem I. C. XXXVIII. Zacliczina I. C. XXXIH. nasna-

czone I. C. XXXVIII, przerzeczonich I. C. XXXIII, karczmi 1. C.

XXXIII, karczmarzoYi I. C. XXXIII; yednaczmi I. C. XXXIII. vle-

cznosczy I. C. XXXI. roslicznyemy I. C. XXXII, rzecz I. C. XXXIII, itp.

Bardzo rzadko oznacza ten divi§k samo c, np. a) cinszu Hu.

31; scepye HI. 226 ~ b) clobucek HI. 2116. — d) cteri U. c.

;

tali za pisoioni, jak w ivyrazach ccztirzi HI. 3276, randzil (r-

czy), policzy naley zapeicne do zivyklycli omyek pisarskich.

4) Dwik d, pojatviajcy si iv ogóle nader rzadko., loyra-

kmy hyiua przez dz, n}). a) Widzga III. 50, Hu. 5; U. 40; Widz-

dze HI. 497; Widzdzice HI.' 367; widzdzinv U. 40; — b) Viczdzicze

HI. 71 {tv tym wypadku pierwsze d oznaczono przez cz.)

Widzimy ivic, e najczciej uywane znaki cz, dz, wyraaj
w zabytkach pimiennych ziemi krakoicskiej juto dwiki c, dz,

juto c, d (cz, d). Nadto su te znaki, jak si niej okae,

loielokrotnie do loyraeniu zmikczonych , d. Które z tych zna-

cze maj iv oddzielnych tuypadkach znaki cz, dz, uczy jzyk dzi-

siejszy i (jramatyka porównaiucza, jzyków sowiaskich.
V) Pynne (liquidae) r, , jakotc nosotue n, m, ivyraane

byiuaj stale znakami r. I, n, m. Przylilady:

1) r: a) Roznow HI. 28; rola Hu. 58; w rokitne Hu. 1; Ry-

czina HI. 471; brat Hu. 53; Grab HI. 40; prawa U. 18; króla U.

22; wrocyla Hu. 39; Grussow HI. 322; Crampa HI. 66; Trambky
HI. 301 ; Drwal HI. 242 ; krwawi Hu. 43 ; Góra HI. 166

;
pocora HI.
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354: jarey HI. 330; ora Hu. 25; Jurek HI. 699; Targ HI. d6S;
perl HI. .307; Pyorko HI. 2G9; tatarky HI. 330; dwór Hu. 52; Zator

HI. 338: Poszar HI. 638.-6) rogy HI. 2461; rany U. 75; roku

U. 95; robot HI. 2874; rodzoney HI. 2944; ruda HI. 3258; Kupek
HI. 3080; ranczil U. 84; grosz U. 84; brodi HI. 2395; grobla HI.

804; grobki HI. 1240; grodzi U. 99; kradli HI. 2850; grabw HI.

2691; prawye U. 63; prebendarz HI. 3236: wiprowschi HI. 2255;
sznura HI. 2700; fora HI. 2978; gór HI. 2753; obor HI. 1109;
targv U. 61; coberce HI. 2255; Murarka HI. 2164; Szczyrba HI.

2376; w dzcrszenyu U. 5C)- thabor HI. 1999; cywyor HI. 2036;
jassotbr HI. 1648; Pobyodr HI. 2456. — c) roley HI. 4175; roi U.

op. 1: roky HI. 3951 ; rozbiless HI. 3926; Raysky HI. 4232; Ruda
HI. 3681; Rudawa HI. 3714; Raczka HI. 4362; Fredro HI. 3746;
brata HI. 4175; wrotha HI. 4497'; wrobi HI. 4112; brodu HI. 4112;
drogy 3821; sbrogya HI. 3581; zrazylesz HI. 4057; parobky HI.

4099; góra Hi. 4112; Pyzdry HI. 4053; Myarka HI. 4428; Górni

HI. 3443; Morsky HI. 4114; czwertnya HI 4053 —cl) raczil I. C.

XXXHI. ratussu I. C. XXXVIII, rcze I. C. XXXI. pere sprotich I.

C. XXXII, grodu I. C. XXXIH. chorob ogarnyeny I. C. XXXIII,

stroni I. C XXXVHL krom, oprawy U.' c. czwartlii I. C. XXXII,
targach I. C XXXIII, karczmi I. C. XXXIII

;
pirwey I. C. XXXIII.

iarraarku I. C. XXXIV, skarbny U. c. dóbr I. C. XXXIH ip.

2) : a) lomysz HI. 153; lowczi U. 35; Lucow Hu. 9; Lage-

wniky HI. 37; lang HI. 322; lanky U. 3; Lancawa HI. 578; Wlosth
HI. 71; kos Hu. 17'; gowa Hu 18, Goskouicz U. 6; Slotnyky HI

320; Wlodzislaw HI. 352; sowo Hu'. 42; potu HI. 194; dug U. 22
Slup HI. 261; Guchów HI 46; sluszebnikem U. 9; Slawossow HI

67; placzyl Hu. 31; Wisa HI. 457; zakad U. 16; Koaczek HI

164; jodowa HI. 710; stodoa U. 40; bydo HI. 686; May HI

156; Bay HI. 548; woli (woy) U. 29; wou U. 50; byo U. 36;
Chem HI. 129, 542; kelbasnyk HI. 179; Omelty HI. 30; gwatem
HI. 637; Suchdo HI. 65, 607; coeczol U. 38; bi U. 14; dal Hu
7, U. 15; kaza U. 53; zastauil U. 2; wisched U. l. — h) owyly
HI. 3210; apa, apka, apcowa HI. 2253 — 54; Lagoda HI. 3277
ladunu HI. 2870; Lanky U. 91; chop HI. 2428; szloby HI. 994
gowa HI. 1,399; zlotich HI. 3247; wlodarzowy HI. 2927; dugu HI

1729; suebnika HI. 3215; sklath HI. 2492: skaa H. 3266; wisla

(wysza) H. 2963; stou HI. 2972; ssylp U. 68; goda HI. 2038
Micolay HI. 2957; ucadu HI. 2864; posusny HI. 3240; Gaka H
2496; Strzaka H. 3410; doky HI. 1639: kodr I. C. II. 370
pando I. C. II 379; wocznian I. C. H 351; zakad I. C. H 254
doi H. 2189. U. 91; wizel HI. 2547; rani U. 66; popeny U. 77

gonyl I. C. II. 378; da HI. 3156; sslal HI. 2969; yani U. 66; ws
H. 2978, 3069; scnl I. C. II 406; chowa HI. 3234; wyanowa
HI. 3221; dobywa* I. C. II 377. — c) loyu HI. 3457; Loyek H.
4362; Lobzow HI. 3449; lokczem HI. 4081; lawky III. 3481; laze-

bne III. 3739; laka H. 4015; clody H. 3975; supi H. 4141;
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Wlodzisluw HI. 4208; Sglobycn 111. 3456; Byuly 111. 3681; Skala

HI. 3694; Pyoila HI. 3714; Czwikla HI. 4191
;

Kodlo HI. 4025;
stawidla 111. 3947; Wiwloka HI. ,3456; golothy 111. 3864; Sokolow-

sky HI. 4492; Chemek HI. 3739 ; Colko 111. 3902; nastolka 111.

3752; GvisilMlka 111. 4025; koczyel Hi. 4112; Kapli.-.l 111. 4475;
bral HI. 4038; przisznal HI. 4315; zasta HI. 4065; sparl 111. 3445;
wy.scliedl 111. 4368. — d) lascze 1. C. XXXIV. Luczlavi(z 1. C XXX1H.
placzenyw I. C. XXXI. zldtich (ib.); plyna I. C. XXXIII, sluszebnik

I. C. XXXIII, slusznich (ib.), wlaszna (ib.), czIoviek I. C. XXXVHI.
slovem I. C. XXXVIH. Ulugye U e. ; clilopczowy U. c ; okadem U.

c; Mikolaya I. C. XXXI. wchwaly I. C. XXXIII. polovicze I. C.

XXXI. Jalowicze U. c. polozicz 1. C. XXXHI. przilozil I. C. XXXVII,
richlo I. C. XXXIII, przisle I. C. XXXIII, XXXIV, piziszle I C.

XXXVII, gardl I. C. XXXH1. prziscdl I. C. XXXIV, dzierzal I. C.

XXXI. poczeka I. C. XXXIII, wszial I. C. XXXVII.
3) n: a) na HI. 36, 358; nasz 119, 121; nassego Hu. 13;

nam Hu. 71, U. 24; Nastka HI. 168, Hu. 64; namyastka Hu. 61;
Ulina HI. 12; Kalina U. 24; perzina HI. 510; Jacma HI. 48; dana

U. 28; wyano Hu. 31, grziwni Hu. 12; rany Hu. 69; wyny U. 47;

panv U. 11; anu Hu. 38; Janów Hu. 71; dano Hu. 33, nadworny

HI. 74; Pschonca HI. 136; pan U. 35; Pabian U. 29; Baran Hu.

13; gaban U. 26; Bogun Hu. 56; Lublin U. 35; grziwen U. 22. —
h) na HI. -2863; U. 61; nawsse HI. 1951; nadworny H. 1715,

2046; noszenye HI. 3264; nowogrodky HI. 2036; rany HI. 2863;
Anny HI. 3212: przigan HI. 2436; wynowatli HI 3177; dbina HI.

3138; dzedzin HI 3210; wirzbyn() HI. 804; pnsczyn HI. 2733;
copana U. 89; wescline (wiene) HI. 2366; poscharna HI. 1587;

pancerz HI. 3156; Pssonca HI. 2602; tkanka HI. 2036; Szelonki H.
2159; funtliy I. C. H. 357; sih H. 2944; mlin H. 3l25; baran U.

94; Dambin H. 2352; bamben HI. 3211; grzywen 111. 1941. —
c) na H. 3457, 4142; nayast HI. 3462; namot H. 4034; nawsye

HI. 3755; Nanayko H. 4030; Nawoyca HI 3835; Nosz H. 4^78;
noga HI. 3714; noszenye H. 3816; Nowogród HI 3521; odnowicz

HI. 4554; synowycza HI. 3836; Snopcowsky H. 4260; Lany H.
4281; Kacbna H. 3824; babyzna HI. 3865; sosnek U. op. 6; sta-

yanek U. op. 5; Pszonka H. 4262; Zyelonka U. op. 5; Wronin H.
4196; Wgrzin H. 3934; Okoozin H. 3709; gumien U. op. 6; vivo-

lan H. 3590; Pabyan H. 3947. — cl) nassym I. C. XXXIV, nakad
I. C. XXXI. nasnaczone I. C. XXXVIII, napissanego L C. XXXVII.
wuetli I. C XXXr. sznowacz Uo c. ganek, ganky U. c. Jordaua ca-

stellana I. C. XXXI
;

panem Janem (ib.), srebny I. C. XXXII, pilna

I. C. XXXIH. Yoyna I. C. XXXI. kanczlerz I. C. XXXIII, ten, Jan

Jordan (ibid ), viazan I. C. XXXVIII itp.

4) m: a) mam Hu. 9; Makowo H. 25; Marzecz U. 50; Marcin

Hu. 12; Maczek Hu. 32; matka U. 23; Mogia H. 303; Misouicze

H. 17; Mruk U. 25; Mleczko U. 20; yma U. 18; vemy j swatczimy

HI. H9, 647; wemi i szwaczimi Hu. 2, 3; Omelty HI. 419; dom
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Hu. 61; w tera gystem U. 26; prawem Hu. 66; gesm przitem U
29; wem Hu. 16; — b) raa HI. 3053; macz, maczerze HI. 3262,
2944; modra HI. 1861; masz HI. 2467; mansz U. 60; marsczenecz

I. C. II 408; mlin HI. 3276; mlina U. 100; pomossy U. 78, 79;
pomoczmi HI. 3208; grziwnoma U. 80; wyemy i swyadczlmi HI.

2849; gumno HI. 2448; semsky HI. 2957; kramne I. C. H 412;
dom HI. 3215: prom HI. 1069; wyem HI. 2990; ogulem HI. 2819;
panem Kilianem U. 68. — c) maja HI. 4219: Malinowycze HI. 4556;
Moszkwa HI. 3521; Mydlniky HL 4030; Msczuj H. 4391; Mleczko
HI. 4178; Mlynny HI. 36C1 ; mlinarka HI. 3850: kamyk HI. 4224b

;

Smolsko HI. 4363; smownye HI. 4231 a; Przeyma HI. 4090; zakla-

dmy HI. 4307; gumny U. op. 9; Slumnyky HI. 3694; Gyemza HI.

4101; Chem HI. 3817; ogrodem Michaowem HI. 4200. — fZ) maya
I. C. XXXIH. moczno 1. C. XXXIH; Moraviecz I. C. XXXVIiI.; vmo-
rzi I. C. XXXI. smovi 1. C. XXXIII. scheymv I. C. XXXIII. domv
I. C. XXXVHI. drugiemv, blischemv I. C. XXXIII. Thomek I. C.

XXXII, zamki U. c. ssam I. C. XXXVIII, krom U. c. szwym synem
I. C. XXXIII, dobrim sowem I. C. XXXVUI. obiawiam I. C. XXXVIH.
zachovam I. C. XXXVIII, itp.

III. Spógoski mikkie.

Zmikczenie spógosek albo ivcale si nie ivyraa tv naszych

zabytkach, albo te do zwykego oznaczenia spógosek dodaicany

bywa 10 tym celu znak, wyraajcy ztuykle dwik i, to jest i, y,

(y); a tvic:

1) p, Ij oznaczaj si: a) przez p, b, i to nietylko jak dzi
przed dtcikiem i, lecz take przed icszystkimi innymi difikami, które

s refleksami pierw, i, e, T, e, dalej diougosek i samogosek noso-

wych, IV których skad it-chodz te diviki [staros. b, e, h, -r, a),

ztuaszcza w tuiekii XIV i do czsto jeszcze w icieku XV np.

a) piwa HI. 119; pili U. 29; kupi U. 29; Olpicze H. 228; Peprzik

HI- 286; penandze Hu. 6, 15, U. 51; Penanszek H. 91, 662; p()-

cz()nadzese HI. 15 ; kopecz H. 322
;

potr Hu. 8 ; Potraschowi U. 8

;

Potruszka U. 3; potruszczine Hu. 15; Sbignew U. 1; zabyl Hu. 51;
Bobyn H. 119; Beganow HI. 139; Pobednik H. 148; Wirzbente

H. 11; Grab H. 40, 322; podwirzbe H 68; Jastrzambecz HI.

308
;
porambono Hu. 1 ; Dambany HI. 125. — b) Pywko H. 2461

;

kupi U. 78; H. 1936; zatiopyla HI. 1432; birzwna H. 851; zabili

H. 3215; rosby H. 3276; Dambycza H. 2680; przebicza HI. 2176;
Peccary HI. 2408; copecz H. 3290; coberzec HI. 1485; coberce HI.

2255; Pobednik H. 1578. — c) pisczely H. 3887; Pylzno H. 4422;
Bycz H. 4198; Peschkowa HI. 3503; Cassubecz H. 3539; Chro-

berz HI. 4547.
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(() pilna I. C. XXXIII, napirsycj I. C. XXXI. odstampioz I. C.

XXXIII, zapissacz I. C. XXXI. biskup 1. G. XXXVIII.

Niekiedy bywa znak p podwajany, np. a) kiippil U. 41 ;
op-

pcca III 163, 240, 379; /v) oppeca' HI. 133G
;

przeslippe III. 142i».

P) przez py (py), by (by) do czsto iv tuieku XIV. a przr-

icame iv w. XV, jjyzcz pi, bi za przewanie iv wieku XV1.

rozumie si, e tylko na pocztku i w rodku wyrazóic przed wszyst-

kimi samogoskami mikkimi prócz i, np. a) pyandzessaiitli Hu. 52;

Pyorco HI. 269; Pyassek Hn. 10; pyancz Hu. 59; pyccza U. 47;

1'yotir U. 51 ; w zarabyy U. 44; Grabyo U. 1; przibyezaw Hu. 55,

u! 25; obrambyona Hu. 54. h) pyes HI. 2341; Pyeskowa HI. 3266;

Pyeclina HI. 2521; pyecarzowa HI. 3361; pyerli HI. 2537; pyendzy
111. 2870; Pycnyszck HI. 1656; Pyel^n-zimowice HI. 2513 ; Pyotiowy

HI. 3177; Pyotrassek HI. 2636; Pyolunowa HI. 2788; Spyewak III.

3080; Nakapye HI. 2401; Campyel HI. 2575; cupya HI. 2870; czt-

pyecz HI. 2349; pyerlana HI. 2700; opyekadluyk Hl. 2357; Szcrzy-

piccz Hl. 2431; By.rz Hl. 1307; Byala HI. 2467; Byelany Hl.

2555; Byelsky Hl. 2101; Byelaczowsky Hl. 3234; Pobyednyk III.

2368; sbyeszene Hl. 2634; Byodra Hl. 2679; byednin I. C, II. 445;

Pobyodi- Hl 245'J: cn^bya Hl. 3425; Wirzbye Hl. 2654; sobye Hl.

3085; Korabyowycze Hl. 2699; Dulcnibyanka Hl. 3010; Dbyc Hl.

2759.-6) Pyecz Hl. 4112; Pyclsz Hl. 4447; Pyerla Hl. 3714;

Pyennsszek Hl. ;i6i2; Pyesczolkowycz Hl. 4101; Pyoro Hl. 3549;

Pyotrkow Hl. 3684; Pyotruskowsky Hl. 4112; kupyeczske Hl. 3890;
copye Hl. 3912; C/.epyel HI. 4101; szczepye Hl. 3864; Sczepyathyn

Hl. 4360; Wst.impyen HI. 4351; Spvensky 111. 404/ ; Pieniek Hl.

4173; Popioek HI. 3658. -- Byelsko Hl. 3478; Bydani Hl. 3453;
byelisznami Hl. 3685; Byaly Hl. 3681; Byalucha Hl. 3683; Byal-

kowsky Hl. 3729; Byeniarz Hl. 3934; Byernatowske U. op. 5; Cze-

s.liybyossy Hl. 3970, 4010; przibyeglo Hl. 4176; przybyega U. op.

11; Zabycrzow Hl. 3936; sobyancz sobye Hl. 3899; posabyasch Hl.

3745; Sobyen Hl. 4266; Sobyesski Hl. 4550; Sglubyen Hl. 3456;
Dubyeczko Hl. 4284; Jastrzambya Hl. 3919; sganbyon Hl. 4166;
przibiegla Hl. 4176; Szczubiol Hl. 4363; Jakubia Hl. 4495. — rf)

pyenyadzc I C XXXI. pyeezcz 1. C. XXXIV, pyotra I. C. XXXI.
po polkopyw I. C. XXXVH. vatpya I. C. XXXIV, pienyadzc I. C.

XXXI. XXXIII, picnyaska I. 0. XXXIII, piersczieni 1. C. XXXII.

piecza I. C. XXXVIII, piane/. I. C. XXXVIII, pitek I. C. XXXIII.

piotrkowa I. C. XXXIII, ssobye I. G. XXXIII, wf bieczu I. C. XXXIII,

obiesicz I. C. XXXVIII.
1 w tym icypadkn bywa niekiedy znak p podwajany, np. h)

Kppye III. 2406; Lippye'HI. 2316.

2) k, g oznacza si: a) przez i>, g nietylko przed divikicm
i, lecz i przed e prawie powszechnie a do iv. XVI np. a) kyssel

Hl. 514; ranky. Hu. 27; kawky Hl. 64; Stadnyky III. 54; Socclniky

Hl. 238; Zabawsky Hl. 119; lanky"' U. 3; pomoczniki Hu. 35; kel-

basnyk Hl. 179; Bochesko U. 22; Popowske U. 44; zidowskego Hu.

Sprawozd. Komis jzyk. T. IV. J^9

L
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19; poczanthkem U. 25; sluszebnikem U. 9; sginanl Hu. 11: Mogia
Ml. 303; Rogi Hi 216; l'eczenegi HI. 167; dnigc Hu. 12; La-ewnylvV
HI. 37. — 6i awki HI. 1303; panthliky HI. 3413: poraoo/.niky HI.

2963; Woynarowsky U. 98; policzsky 1. C. II. 132; przitliky I. C.

II. 405; rbkS' HI. 2655; poprangy HI. 2036: mogiki HI. 1240. —
c) lawky HI. ó481; lky HI. 4142; Brzoskynya HI. 4316, 4535;
Morsky HI. 4114; zapusczyskem U. op. 11; Osowskego U. op. 10;
Przegynya HI. 3568; mogylky HI. 3651; crongy 111.4459; Przeginia

HI 4214; rogi HI. 35 J8; iruge U. op. 5. 11; drugera U. op. 2. -
cl) grodzkich I. C. XXXI. zaiaczky I. C. XXXHI. Tbasciiczkvni I. C.

XXXIII, drugim I. C. XXXIII. xyagi I. C. XXXI. vangersk'go I. C.

XXXII. ifp.

{i) przez ky (gy) luh ki (gij przed dwikiem, e sporadycznie ju
od wieku XIV, powszechnie za niemal dopiero w icieku X.VI np.

a) Woytkyera Hu. 69; kalawskye U. 9; Wolskie HI. 449. — b) takye,

iakye HI. 2973. — o Gyeniza HI. -jlOl; drugie U. op. 5. — d) grodz-

kye cracowskye I. C. XXXI. paskie U. c. polskiey I. C. XXXII (.

p.lskiego I. C. XXXni. Ta.ssi. zkiego I. C. XXXI. Cracowskiego I. C.

XXXIII, sraigrodzkiego I. C. XXXIV. novomiesczkiego I. C. XXXVIH.
Tarnowskyego I. C. XXXI. Sidlniczkyemv I. C. XXXVIH. drugiemr

I. O. XXXIII, rigiel U. c. Gyermaka U. c. dl.gye I. 0. XXXIV.
U. c. itp.^

8) f. w hywaj oznaczane: a) przez f, pi ; v, u, w, nietyJko

przed dwikiem i, lecz i przed innymi samogoskami mikkimi
prawie poioszechnis w wieku XI V, rzadziej stopnioivo w w. X V.

np. a) Filippo HI. 12; Philipp-wi U. 20; Vitliow, Witliow HI. 22.

ridzene HI 24; Wilczcoui HI. 35; Wlkowisko Hu. 55; Wir HI. 212;
widzal Hu. 8; Suiiica HI. 182; Popovicze HI. 100; Popouicze HI. 104;
( hleuieze HI. 112; Clilewisca HI. 112: Pogwisdow HI. 127; yecze

HI. 14; Verczica HI. 12; Weworca 111. 44; Welkanocz HI. Qó:, wess

HI. 459; wedl Hu. 71: veniy j swatczimy HI. 119; prawe vemy HI.

121: wemy i szwaczimi Hu. 2, 3, 4, 5, 6; wemi }' sswadczimi U.

4; wedzan i swa'zan Hu. 1; wano HI. 477; waiizal Hu. 10; obw;in-

zala Hu. 39; Waiiczk5vi<zc HI. 78; Wanezslaw U. 28; Sweborovic/.e

HI. 41, 42: Swerzinefz Hu. 43; .swantliy Hu. 12; Kuroswank U. 46,

HI. 165; Kunouecz HI. 29; dve HI. 525; dwe HI. 530: U. 45; grzi-

wen Hu.' 10. U. 15. — h) vin HI. 3247; vinowatli U. 93; Wylcz-

kowicze HI. 2366; Svyncze HI. 1730; Wclgawes (obok Welga wios)

HI. 3423; Weworka U. 88; wele U. 79; Weloglow HI. 2813; vemy

y swatczymy U. 70. 91; |)r/.ewescz HI. 2978; dowe?ez, odwescz HI.

2578; zavedlv HI. 2759; Weliczka HI. 1908; we.scline HI 2366;

Sweboda HI. ""2474; w.ino Hi. 963; powathu HI. 1686; Swantniki

HI. 2159; wwansala U. 60; wanzaue HI. 1584b. postawecz HI. 2364;

sinowecz HI. 2981; ku rosprawe HI. 1529; w stavech U. 72; grzi-

wen HI. 3267. — c) Zophia HI. 3444; wilk HI. 4025; vyrzba HI.

3652; Morawicza HI. 3957; Wadowicze HI. 45; Welepole HI. 3483;

Swerzinecz HI. 3470; przipouedala HI. 3483; przipowcscza HI 3489;
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Ziiniowccz III. ;5(i*J4: Ciirosynky 111. ;}570; Wanczslaiiicze III, 3602.

(1) Z.ii)liiiem I. C. XXXII. Yisliczi I. C. XXXVIII, ip. {tylko przed

dhvi£kiei)i i).

(i) i>rze.i ", pli; v, w, \ y (y) luf' i, przid wssdkimi samoglo-

Hkduii ifikkimi próc2 i ; znak y (y) wystpuje w tej faniecyt ))rzcz

cay ciay dwu loieków, znak i za jawi s/e dopiero w wieku XV,
a w w. XVI jest niemal powszechnym, up. a) wyomi y .szwyatli-

czimi Ilu. 44; wyemi U. 8; wyemi U. 9, U. 12; prawye wycml U.

21; wyezoii Hu 52; wyaiio Hu. 31; wyasal U. 55; Drwyena Hu.

53; w zastawy e Ilu. 17; w zastawye U. 55; w Gmzkowye U. 45;

irrziwyeu U. 11. — h] Kytphyaiiy, Rytpliyensky HI. 2700; wyes HI.

3407; vvy(prza HI. 327G; wyem HI. 2990; wy.d/.a U. o6; wye(Iz()

U. 56, 59, 60, tU: spowyedzala HI. 2049; Wyclcglow HI. 2812;

Wyelirzka HI. 2429; wycsclinemu 111. 2366; Swyerzinecz HI. 2247;
Swyeboda HI. 2285; wvauo U 67; wyaiiowal HI. 3221; poczvyory

HI. 2831; Szawyasa Hk 2095; Rytiswariy HI 2825; Swyantlick HI.

2795; wysal HI. 3125; wyyzmyeHl 2826; w sastawye HI. 3179;

na ssinowye HI. 3085; nyesprawyedliwye HI. 2927; conwye Hi. 2720.

grziwyen HI. 2856, 2963. — c) wfye (w ufie) HI. 4361; wyes HI.

3599; vyescli HI. 3937; yycncza HI. 3783; Wyelepolsky HI. 3669;

Wyekf^lousky HI. 4006; Yyelyczka HI. 4015; Wyelmoza HI. 4305;

zawyodl HI. 3573; thwyertlz Fil. 3790; przipovyesezenyu HI. 3662;
vyana HI. 3709; Yyczlawszki HI. 3639; Milovyecz U. op. 1; oma-

wyayji HI. 4293; zastawyone HI. 3847; Moiawyany HI. .o945. --

Svierziniec HI. 4022; Swiaskowoy U. op. 2. odvie.-iCZ HI. 3777; przi-

po wieszcza HI. 4492. — (/) sdrovye I. C. XXXIII. panovye 1. C.

XXXVIII, we lvovye I. C. XXXIII, wyar I. 0. XXXIV. stavya I.

C. XXXIII, yiecznye I. C. XXXI wiely I. . XXXIV, wielkym I. C.

XXXII, yieiiczszi I. C. XXXI. ' yielmoszui 1. C. XXXIV dwie 1. C.

XXXIV. p(»yiesczi I. C. XXXVIII. czloviek I. C. XXXVIII. wtcrarovie

I. C. XXXIII. Morayiecz I. C. XXXVIII, rznotliyie I C. XXXVIII.

wfposlusciieustwie I. C. XXXIH. yiadnrao I. C. XXXVIII, wiadek I.

C. XXXH. swiath.zicz I. C. XXXIV, obiayiara I. C. XXXVHI. grzi-

yieii I. C. XXXVIII, yiazan I. C. XXXVII', swiathi I. C. XXXI.
XXXIV itp.

4) , d wyraane hywaj: x) prz''Z oz (c). dz na })Ocztku,

w rodku, i n<i kocu wyrazów iv XIV i XV wieku praivie po-

wszechnie, np. iO Sczocina HI. 374; riocbocin HI. 680; Crczancicc

HI. 363; szes lidzessaiitli Hu. 37; Sczeczina U. 48; Ryc/iua HI. 471;
Bolanrziri HI. 631; Sczecoczini Hu. 49; Oo.^socziczo HI. 37; placz}i

Hu. 31; szeseziniczcze Hu. 60. U. 13; nysczioz HI. 323; Zaboc
HI. 301; oczecz Hu. 46 U. 2; maczerzi Hu. 31. U 23; Maczey HI.

480; Maczek Hu. 41; Kirzanczicze U. 46; (diczal U. 51; koczel HI

393; posspulicze U. 49; czosiia HI. 322; dzecza, dzeczanczego Hu.

20; kmyecza Hu. 48; kmyeczem Hu. 69; dobicza U. 29; po dobiczu

U. 37; Czwyk HI. 167, 435; Maczco HI. 51, 455; cztirzeclinacze

Hu. 57; paiK-ziuaczcze Hu. 27; chlei)(»yeczczam HI. 224; oczczisna
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lin. 40; samotrzecz U. 34; wzancz Ilu. 48; ranrzicz Hii. 42, 64;
gabafz U. o5; czanscz Ilu. 73. — ^Ylodzisla\v Ul. óo; Sandzissius III.

21; Saiidzissow HI. 260; Dziuissius Hi 1<S4; Haiuiziny III. 525; cho-

dzi Hu. 27; Swadzba U. 18; Medzwedza HK 17(5; dzcdzina Hi. 229;
Hu. 26, U. 18; dzerszi dzedzinc) U. 55; w dzerzcnu dzedzini U. 1,

Hu. 53; dzcdziczi Hu. 37; dzessy.mcz Hu. 59; Dzerszek U. 17; Dze-

canoYicz HI. 79, 106; Slodzey HI 285; Ogn.dzenecz HI. h3 ; Stu-

dzonky HI. 215; Nedzalek HI. 79, 175; dzalo .^ya Hn. 55; Strzedz

HI. 245; Ne-rowcdz HI. 187.

b) Marcina Hi. 3240; Scorocicc HI. 91il; bracy HI. 2712; Mar-

czinkowicz HI. 3262; sesczi U. 100; charczicza HI. 954; tharczirze

HI. 2472; bo-aczina HI. 1997; Chanczini HI. 2935; zaplaczycz U.

95; opusczyla U. 68; puszczynn HI. 2361; Sczekoczyn HI. 951;
czeczcrza HI, 2473; paczerze HI. 2820; oczecz U 56; maezi-rze HI.

2944; Braczeiiyecz HI. 2779; neczecza HI. 1457; cIkziI HI. 2957;
chczely U. 61; biacze HI. 3018; Nemsczc HI. 3267: gwalcze U. m-,

trzecze U. 88; odbicza III 3265; sainotrzecza HI. 2963; wizeczdzera

HI. 3077 ; othczan-acze HI. 2457 ;
dwadzesscza HI. 3239 ; czwik HI. 2052;

Czwikla HI. 2780; czweitlina HI. 3185; sdrzaccza HI. 2253; zdra.z-

cza HI. 2479; oczcza HI. 842; sesczdzesanth HI. 3104, :^210; czter-

manaczczoma HI. 3212; sescz HI. 3114; macz HI. 3262; wybracz HI.

2795; seaz^cz HI. 2725; moczicz III. 1105; wipr.twicz HI 2004; wi-

sz.gacz HI. 1191; grodzi U. 99 ; modzik HI. 2052; Bdzin 111.2959;

Sandzyssow HI. 2709; syedzy U. 57; dzelnycza dz<'(iziny HI. 842;
dudzclal dzedznó U, 58; dzeszyczyn HI. 1941; dzer.«al U. 99; dzer-

szene HI. 3125; dzeczko HI. 2257; Dzetrziclmnis U. 74; Zlodzey H.

66; colodzey HI. 3230; hidzey HI. 3080; na oppadzech HI. 2753;
Bdzcn HI. 2472; Grndzecz HI. 2344; Podgrodz HI. 27.^4; Dara-

bowdzal HI. 913: dzalu HI. 842; dzcie HI. 1936: dzanycli HI. 2364;
dzaniczka HI. 2036; vidzal U. 79; odpowedzale HI. 2253; Nyedzwedz
HI. 2087; Medzwedz HI. 2895.

c) gocin HI. 4009; Okoczin HI. 3709; MIodoczin HI. 3595;
Croczicze HI. 3534; tarcziczaniy HI. 4141; czy.sciawy (oLsawy) HI.

4487; czel.zy HI. 4195; Czeschybyes.sy HI. 4010; czoszna HI. 3947:
Oczecz HI. 4294; nyccze<za HI. 3902; <lozivocze HI. 3666; ku ist-.-

cze HI. 4263; czvik HI 3670; Czwikla HI. 4191 ; czwertnya HI. 4053;
clileboyeczczamy HI. 4307; rayesczczv U. op. 10; zayancz HI. 3755;
odnowicz HI. 4554; pokonacz HI. 4115; Sdzimir HI. 4391; Grodzi-

czki HI. 4553; i>odzvnszky HI. 4487; dzerszasvcv HI. 3836; Grudzeu

HI. 4308; dzalo HI. 3893; Dzaduscbycze HI. 4279 ; zapowiedzany HI.

4529; Gwoszdz HI. 3442.

d) niilosczi I. C. XXXMII; w mon^cze I. C. XXXVII; piziya-

czelmi I. C. XXXVIII; piersczcni F. C. XXXII: podstarosczcgo I. C.

XXXIII; po poczaczu I. C. XXXHI; milosczam I. C XXXIV; mye.^^cz-

cza I. C. XXXVHI; chleboieczczami I. C. XXXIII; pamyacz I. C. XXXI

;

picczacz I. C. XXXVH; sciiescz I. C. XXXVHI; dacz I. C. XXXHI;
yipuscz.icz 1. C. XXXIV; ziczicz I. C. XXXI; iacliacz I. C XXXVIII;
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gabacz I. C. XXXI; ziplaczicz I. C. XXXIII, sznowacz U. c. I)(.ilzistli(3

U. c. dzedzinye I. C. XXXVIII; nyedzelach I. C. XXXI; baiulze I. C.

XXXVIII; siedzecz I. C. XXXVIII; saiidzcgo I. C. XXXIII; voicvo-

dzcgo I. C. XXXIII; ponyedz.-ilkoYcgo I. C. XXXVII itp

Niekiedy spotyhanty zamiast dz samo d, np. a) dcrtiza (dzier)

Hu. 34; h) Vi dirszinytiUl. ;)2.')9; sosczdesaiidi III. 3104; zapewite

pod icpywem pisowni aciskiej takich imion, jak Derszcoiiis Hu.

39; Sandivogium HI. 591 itp. Do nader rzadkich ivyjtków' naley

tu uycie znaku ds zamiast dz, np. po podswiganu Hu. 4.

P) przez cz (c), dz + y (y), i, rzadko w w. XIV, czciej

10 X V, przed icszelkimi mikkimi samogloskemii prócz i, np. a) prz.ya-

czyelom Hu 42; dzyeczi Hu. 73; h) dwunaczczye U 5G Kosczicn HI.

259G; Bdzyen Hl.^2473; dzia HI. 2609; c) Czyriyecz HI. 4452:

zayczye HI. 4203; Maczyula Hi. 4112; czielcze HI. 4514; Cziescli-

kowicze HI. 4503; Ocziecz HI. 4234; dzyaly HI. 4200; Grudzyeu HI.

4309; yydzyerzely HI. 43G2; Dzieviathlye HI. 4179; Dzialyn HI. 4363

;

Dzialoschicze HI. 4545; Strzeszydziura HI. 4408; rf) dwanasczye I. C.

XXXII, o sczasczyy I. C. XXXIV, przigiacziele I. C. XXXIII, przigia-

ezioli (ib.), ploczieniiyczy U. c. cliezial I. C. XXXVIII.we zloczie I. C.

XXXII, srarosezie I. C. XXXIII, dwie leczie I. C. XXXI7. dwiesczie

I. C. XXXVII. wfpoYiecziech I. C. XXXIII. povolnoseziam I. C. XXXVIII,

dzyen I. C. XXXIV, dzyala I. C. XXXII, dzie I. C. XXXIII, dzier-

! I. C. XXXI. dzierawcz I C. XXXIH. nyedziel 1. C. XXXVIII.

doYiedzie I. C. XXXVHI. viedzieli I. C. XXXHI. dwadziescza I. C.

XXXH. uszdzienycza U. c. ludziom I. C. XXXVIII; dziao szya I. C.

XXXI itp.

5) , oznaczane hyiuoj: a) przez s, ss, z, sz, sdi, ssz, itp. najcz-

ciej w icieku XIV i nie rzadko w XV, np.

a) silan Hu. 2; syla Hu. 52; Sedlecz HI. 126; SedUsca Hi. 144;

Hu. 51 ; iacoswa Hu. 50; poswantliue III. 617; szedlisco Hu. '2; dzeszau-

dzinan Hu. 6; Olesznicza HI. 502; dzisz U. 49; Olesclinicza HI. 519;

sczeguy HI. 372; gosczine HI. 4; pusczyl Hu. 42; pusczina HI. 30; pu-

scina HI. 508; cosczol U. 38; Cosczeow HI. 162; szesczoro Hu. 10;

iscziny, iscze HI. 633; yscziny Hu. 50; ysczyna HI. 485; po lyscze

wiszczY U. 38; wischcza U. 48 ; ssil()U. 37; Osseczany HI. 145; Hu.

45; passirzbicy HI. 453; Zalesse HI. 581; neossadly HI. 265; ssmor-

czi U. 10; sswaticzimi Hu. 70; sszwanti Hu. 12; Kozik U. 50; Kazi-

mirz Ilu 47; Zemca HI. 77; Zelenice HI. 396; Zelonky HI. 2.352; Je-

zoro HI. 292; Cozeglowy HI. 479; wzanl Hu. 46; wzala Hu. 48;

wzanwsszi Hu. 29; Kazmirz Hu. 16; Brzesina Hi. 54; Sdzislauice U.

54; sdzercza Hi. 534; Brzessyna Hi. 92; Brzesze HI. 606.

b) Syroslawice Hi. 2373; pasirbem U. 63; ssyl U. 68; sschy-

1() U. 76; ss (si) HI. 3298; ssze U. 95; sedmnadzcscza HI. 2433;

sestrzeuecz Ilf. 1660, 3153;YSostri U. 99; szostry HI. 2944; ssesoze

(siestrze) U. 95; solo HI. 2.340; sedlysko HI. 2863; U. 80; oszadl

HI. 1651; ossadla HI. 2642; ossedle HI. 2803; przissodlky HI. 1373;
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icsseni U. 88; jassothr HI. 1648; nawssc, nawssu HI. 1951; nawssu

III. 1420; Zalesze HI. 2190; dzesanczini HI. 2874; poprzisandz 111.

3048; poprzisankl HI 1397; ssmmerczy U. (30; sswadczo U. 57, 67,

i.scziriy HI. 969; gy.szczini HI. 2548; doszcza HI. 2467; dwadzescza

HI. 3082; dwadzesscza Hi. 32 1 2, 3069; gosczinnego HI. 2927; przi-

powesscil HI. 1821; kossczelniky HI. 2354 b. Cosczelniky HI. 2346;
powrzossnyk HI. 18 16; zagrodzilesch HI. 1663. — Rrzesini HI 2170;
oszymyny HI. 3339; Cozeglowy HI. 2795; semsky HI. 2957; Nale-

szonek HI. 2636; wzanl U. 65; wsl HI. 3114'; wszal HI. 3082;
wssani U. 65'^ yeszdzili HI. 3215; woszniky HI. 2720c.

c) sestrenecz HI. 3555; sedraydzessath HI. 3018; sedlisko HI.

3585; lubu HI. 4380; Uscze HI. 4064; ossewek HI. 3821; sze (si)

HI. 4038; wszy (wsi) HI. 4186; lyscha (lisia) HI. 3858; rozbiless

HI. 3926; nayechaless HI. 4497; zadaless HI. 3926; podlupylesz HI.

4222; zrazylessz HI. 4057; lazebne HI. 3739; kozeglowy, koszeglowy

HI. 3835; woznyky HI. 4368; Gosdz HI. 4141; GwoszJze HI. 3652.

d) przeprossicz I. C. XXXVIII; viesz, w.szy (wsi) I. C. XXXI.
sassek U. c. przisancz I. C. XXXVHI. swiatlii I. C. XXXIV, milosczi

I. C. XXXVHI. yjelmosznosczi I. C. XXXIV, dwadziesczia I. C. XXXII.
sysczyl I. C. XXXIII, zemskich I. C. XXXI. voznycze U. c. itp.

P) przez te sanie snaJci -f y (_yi lub i poczwszy od w. XIV,
coraz czciej tv iv. XF, a iv iv. XVI staje si ta pisownia pra-

wic poivszechn, np. a) syano U. 17; Syedliczski HI. 4; ws5'ami

Hu. 54; sya Hu. 12; ssva Hu. 50; ssyal Hu 25; wz}'al U. 50.

b) sve HI. 2619. 'u. 69; szya HI. 3215; Syestrzeniecz HI.

2281; Syedlerz HI. 2446; ossvewky HI 2361; ossyad HI. 2511;
Sieniawa HI. 2654; Sieroslawice HI. 2006; trzidzesith HI. 3298;
szyemsko HI 2700; Zelassye HI. 3264; wsyal HI. 3212; Cossye-

glowy HI. 2802; Cossye góry HI. 3226.

c) syeny, przi.syonku HI. 4177; syedradzeschcza HI. 3519; Sye-

dlecz HI. 4039; syodlarczik HI. 4085; nawsye HI. 3755; Jassyen

HI. 3665; Jasyenski HI. 4534; ossyene HI. 3516; Ossyeczany HI.

3984; ossyadlessy HI. 3958; zassyadless HI. 3926; Gonssyorek HI.

3921; szye HI. 4036; przeszyeka HI. 3947; Szyedlyska HI. 3824;
karaschye HI. 3601; Siedlieczki HI. 4534; Zyelenicze HI. 4030; Zye-

loiika U. op. 5; Zyolkow HI. 4091; Brzezye HI. 4342; Zielenicze

III. 4271.

d) w czassye I. C. XXXIII, siedzenya I. C. XXXVIII. U. c, szie-

dzenyy I. C. XXXVni. ossiadli I. C. XXXI. snnsziady I. C. XXXVIII,
po wszyaczNW, powziaczu, I. C. XXXI. ziciny I. C XXXIII, wsziancz

I. C. XXXI. wszial I. C. XXXVII.
Grujta dwików k ivyrua si przez x, kx lub ks, n)). a)

xandz U. 9; xandza U. 53; b) xang Hi. 2359; kxanczu HI. 3080;
ksandzu U. 63. c) XanzHI. 4486; Xansky HI 4117; od drugiej za
poloivji iciekii XV czsto przez xy, xi np. c) xizencza HI. 4527

;

xyzacza HI. 4537. cl) xiandz I. C. XXXIII. xiadz:i (ibid), xyagi I.

C. XXXI. xiaiicz 1. C. XXXVHI.
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6) 11, 111 oznaczane bywaj-, oi.) przez n, ra na j)0czthi, ive rodJcu

i na kocu loyrasów prawie pi>wsz''chiiie w iv. XIV, do czsto

jeszcze iv w. XF, a w niektórych wypadkach i póniej np. a) niwa

Hu. 22; pani Hn. 60; Modlnicza Hu. OO; iiywa MI. 35, 212; nygdi

U. 12; pany- U. 16; Lednycza HI. 99; ne (nie) Hu 30; 1< ney Hu.

47; nestane HI. 191, 714; neineczs'<c Hu. U; Neraerza U. 9; Gneuo

miro III. .'), 12; paney Hu. 4.5; zciie (eni = onie) Hu. 2; Stanecz

HI. 246; Tynecz HI. 70, 126; Odranec/c HI. 69; Koneczpole HI. 22]
przinosla Hu. 29; copaiie HI. 31; coppane HI. 451; zawoana HI.

121; Bochni HI. 207; U. 22; Srzenawa HI. 422; casznnn Hu. 1;

kasny U. 54; w dzerszenu U. 2; na zaguranu III. 36; popelnono U.

20; penandzi U. 29; penadzrai U. 4; pansky Hu. 61; Stanczik HI.

536, 542; kon Hu. 33, 71; naton HI. 558. — Miclialow HI. 717;
w mirze U. 45; Lubomirz HI. 673; lomysz HI. 153; swiini dzeczmi

U. 17; Mecliouia HI. 49, U. 3; Meczslaus III. 75: Medzwedz HI. 57,

77; mesczkym HI. 119; mesczskeg.i HI. Ii9; Climelow HI. ^527;

kmecze Hu. 30; Nemerze HI. 52; zaguraenna HI. 372; racoymey Hu.

16; rankoyma nnstrum.) Hu. 72; Camen HI. 58 s; Kameiiecz HI.

579; Kamonca HI. 172: inast U. 1; namastlicowye U. 49; iimiastli-

cow U. 36; yman (imi) Hu. 2, 6.

b) Yczynil HI 2973; Lednicy HI. 842; Curniczi HI. 3277; ka-

zanim HI. 2946; Sokolnik HI. 3410; nywa HI 1936; pany U. 60;

kony HI. 2844; Conyn HI. 2575; uczynyl Lf. 76; Jablonycza HI.

1560; ne U. 82; Nestane HI. 1368; Newerna HI. 1603; w newol-

stwe HI. 1978; Neczuya HI. 973; bochnecz HI. 3277; marsczenecz

J. C, II. 408; Sestr/.enecz HI. 2877; noszene HI 2134; w.spanczme

HI. 1310; na klinecb HI. 2753; penadzmi U. 67 ; Stantki HI. 2062;
na dzedzine U. 66; nyewineu HI. 3247; popelnono U 71; zagumna
HI. 1261; na gednanu U. 94;' na krzemenu HI. 2752; gymena HI.

1570; pany (pani) U. 6S: posrzedn() HI 2181; kazna U 84; Pa-
ska HI. 2289; kon HI. 1292; dzen U. 61; naton HI. 2710; Mrozon

HI. 2636; scorzen HI. 3077; szamicza HI. 3250; czekmistrz HI. 2990;
dobrymy U. 76; mudz HI. 1406, 1420; Melstyn HI. 2333; medzy

U. 68; kmecz HI. 1186; kinecza U. 96; Caraeneez HI. 1737; kame-

nicza HI. 2466; poiumeiv,e HI. 1057; Stradomey HI. 3247; w karcz-

m U. 57; mai HI 2972; U. 77. — c) niwa U. op. U; nywa HI.

4224 b. Konin HI. 3890; Yoynicz HI. 3558; Woynycz HI. 3868;
wnygd HI. 4110; Yoziiyky HI 4227; w gurane HI. 3947; Zabinecz

HI. 4119; Gnasdowicze HI. 4304; kaszn HI. 4151; kon-zem LJ. op.

9; Gdanszoo HI. 3439; Lezansko HI. 3456; Dbensky HI. 3577;
stayan U. op. 1; Sko 'Zen MI. 3675; kosczen HI. 380o ; czeclimistrz

111. 38 12; Nyepolomycze HI. 4334; gionosztajray HI. 3452; Nyemecz
HI. 3464; namot HI. 4034; Strzemeu HI. 3443. — (/) suebnik I. C.

XXXIII, loznicza I. C. XXXVIII nyiz I. C. XXXVIII, pewneyschcy

I. C. XXXH1. dzie I. C. XXXI. piersezien I. O XXXII, miloscziam

I. (J. XXXVIII, miioscziyi I. C. XXXVIII, ochmistrza I. O. XXXHI.
manovitliy I C. XXXI itp.
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Wyjkotco tylko spotyka si czasem n podivojone np. aiiny

(ani) HI. 3247.

[i) przez iiy (nyt, my fray) ju od wieku XIV, iv ictcku XV
iczniaga si ta pisoicnia sojmioiuo, a iv w. XVI staje si w pe-

ivnych wypadkach powszcchn\ rzadziej uywano w tym wypadku
oznaczenia ni, mi, {naivet iv wieku XVI) np. a) nye U. 10, Hu.

47 ; s nyey Hu. 36; szenye U. 15; panyen U. 34; dzerszenyp U.

38; zagnranye Hi. 358; n.igabanye U. 3; dnya Hu. 23; zazwanya

U. 45: zawolanya Hn. 13: dzerszenya Hu 37; kaznya Hu. 45, 52;

proznya Hu. 59: Yczinyono Hu. 32; myala Hu. 39; ymyal Hu. 73;

II. 10; narayastka Hu. 61 ;
ymyo (imi) Hu. 67; Igoomia Hu. 14.—

h) uyestanye HI. 2432; nyewinen HI. 3247; Nye.zugya HI. 2461;

nyechowal HI. 3234; nyeczecz I. C. II. 374; konye HI. 3234; bo-

chiiyecz HI. 2771: gednanye 2972; noszenye HI. 3264; wyswanye

HI. 2703; na dz(dziiiVe U. 97: opaduye HI. 3299; naganyon HI.

2461; Hochnya HI. 2.379: Glownya HI. 2294 ; nag.snyenya HI 2726;

po liczowauyu HI. 2864; gosczynnye HI. 1799; fristowanie HI. 2592;

Sy.strzeniecz HI. 2388. — my HI. 2990; myedze HI 2640; rayedzy

Hi. 2972; myeny HI. 2957; myenil U. 99; Myedzwedz HI. 2392;
Myelstin HI. 2695; rayesarz I. C. II. 414; Myotla HI. ,3431; myodo-

we HI. 2486; Stradomya HI. 1684; myal HI. 2849, U. 64; rakoymye

U. 64; myalkey HI. 2898; strzem^-enye {r.) HI. 2700; namiot HI.

2()r»6. — c) Nyeschawa HI 4500; NyeYyarow HI. 4326; Xyemsczian-

ka HI. 4188; konyeczpole HI. 3649 : konyecziiego U. op. 8; studnyey

U. op. 11; Gnyazdowycze HI. 3840; s'aianye U. op. 7; noszenye

HI. 3816; pi-zewynvenya III. 3615; Brodnya HI. 4017; Drwanya HI.

4325; geUiiya HI 4112; Ognyowicz HI. .3568; Vi^znyowa HI. 3785;

glowny HI. 4514; staianic U. op. 1. 6, 5; Ogrodzeniecz HI. 4075;
8ciafVanie<z HI, 4024; Gniadi HI. 4220. — myedze U. op. 8, lO;

rayedzamy U. op. 9; Myedzikrze HI. 4112; Myedzwyadek HI 3973;
myeczem HI. 3104; Myecliow HI. 3694; kmyecza U. op. 6; Chraye-

low Hi. 4545; Szrayerdzcza HI. 4224 b. gymyenye HI. 4368; yacz-

myeniczi.sko HI. 4176; ua krzemyenyv U. op. 10; Camyen HI. 3735;

kamyenyecz HI. 3785; Karayonka HI. 3956; myodowe HI. 3774;

Nyomye'cz HI. 4494; Gromyecz HI. 3739; Myarka HI. 4428; Pomya-

now HI. 3665: gumyeiina HI. 4112; miedzi U. op. 2; Miedzwyedz

Hi. 3573; gumien U. op 6; yimierzone HI. 4081; Igoomia Hi.

4220. — d) od nyego I. C. XXXI. nyedzela 1. C. XXXI mnye I. C.

XXXIV, mnye.schieh I. O. XXXII, nynyeyschi I. C. XXXVII, panye

I. C. XXXIV (d>MpolMye I. C. XXXI. ogarnyeiiy I. C. XXXIII, dnyow

I. C. XXXIII, roslicznyemy I. C XXXII. s:anye I. C. XXXIII, oplacze-

nye I. C. XXXIH. panyeyl. C. XXXVIII, w panyecli 1. C. XXXVIII fu-

trowany.i U. c. przi placzenyw I (J. XXXI. vinyen I. C. XXX III. <tbvi-

nyon I. C. XXXLV. pieiiyadze I. C. XXXin. pienyadzy 1. C. XXXII.

pienyaska I. C XXXIII, blisznic I. C. XXXlil. vczinioni I. O.

XXXVIII, myedzy I. C. XXXI. rayecz I. 0. XXXI myal I. C.

XXXVIII, ziemyc I C. XXXni. nyeomyeskali I C. XXXni. besz
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omj-cskanya I. C. XXXin. n.i sf,^eymyo J. C. XXXVIII. veszmyc I. C.

XXXI. namyenil I. C. XXXVIII. niyanovano 1. C. XXXVIIL caraye-

nieozkiego I. C. XXXI. w inyasteczkii I. C. XXXIV, pamyancz I. C.

XXXI. paniyeczi I. C. XXXIII, na miesczacli I. C. XXXIII, swiado-

miey I. C. .XXXVn. mianowanye I. C. XXXVIII, camienicm I. C.

XXXII. itp.

7) 1 icyraanc hyiou: a) przez 1, podobnie jak (hisiaj, np. a)

list U. 1; listoch Hn. 28; Lipnicza HI. 330; Lewconis III. 74, 117;

lozem (losem) Ilu. 2; lata Mu. 31; lat U. 2; latoss U. 37; liul/e

Hu. 52; Lublin U. 35; Lubowla Hi. 54; Lgota HI. 121; Climco HI.

47; Topola (ibid.), Kalina Hu. 67; Jelitko Hu. 30; byli Hu. 31; za-

strzelyl Hu. 51; Strzelecz U. 10; Welepole HI. 653; Czaple III.

702, Kobile HI. 208; rozwalona U. 40; v króla U. 22; Wola HI.

274; wob) U. 54; w rolach Hu. 4. — h) listu HI. 3239; lytliego HI.

2768; Lypska HI. 2283; Slywka HI. 2682; Garlicza HI. 2024; po-

pelicze HI. 1466, 1474; leczenstwo HI. 1691; Sledzowicze HI. 2539;
gelen Hb 1330; czaple HL 2134; Puklerz HI, 2480; Nelepice III.

919; Mislechouice HI. 919; cawalecz HI. 2817; nalasl HI. 3216; Py-

lawa HI. 1346; cossula HI. 3156; Bawola HI. 1399; Szelonki HI.

2159; Czelanthko HI. 2238; z wola HI. 3215; Crol Hb 1130; Cbmyel

HI. 2783; Czapl HI. 3215. — O Lypniczsky HI. 4063; Garlicza HI.

4119; Ulycza HI. 4022; Lesczinski HI. 4534 ;
Lathoschino Hb 4053;

Chlevicze Hb 3745, Blady HI. 4408; Wyelepolsky Hb 4099; Gelen

U. op. 8; polepscha Hb 3926; wola Hb 3601 ; Rola HI. 3681; podle

U. op. 9; roley Hb 4176; Czaple Hb 4067; lub HI. 4038; Wrobi

Hb 4112. — (1) listem I. C. XXXlIb blizey I. C. XXXVIII, lezaly I.

C. XXXI. lepszey L C. XXXIII, chwalebnem I. C. XXXVIH. yedlecz

U. c latha I. C. XXXIII. XXXVII, slachczicz I. C XXXVIII, slubu-

iacz I. C. XXXIII, itp.

Niekiedy bywa 1 podwajane, np. a) lleczeustwo U. 10; Fallis

(obok Faliss) Hb 24A. — b) llensky Hb 1796; Pillawa HI. 1660;

popellicze, popelliczami Hb 1861.

,i; przez ly do czsto ju od icieku XIV, rzadziej przez li.

które IV icieku XVI dopiero bardzo si rozpowszechnia; np, a)

lyath U. 32; dlya U. Ib. — b) lyessye Hb 2752; Slycdzouicze Hb
2792; alye U. 57; polye HI. 1936; w polyu HI. 2796; Oppolye

Hb 2923; Cobylye HI. 2698; Olyesznicza Hb 2476; Cholyewa HI.

2789; w silye Hb 1757; palye HI. 2049; dzelye Hb 2752; lyath III.

3298; woly HI. 2844; Wolia HI. 2760. — c) lyezy Hb 4174; U.

op. 2; lyessne Hb 3771; Lyesczyny Hb 3824; lyethnyk Hb 3452;

volya Hb 3875, Rolye Hb 3681; podlye rolyey U. op. 7; i)odlye

U. op. 9; podlya III. 4175; polye U. op. 10; Wyelepolye HI. 4099;

zobolye HI. 4135; Zalyesye Hb 4322; Podolye HI. 41-39; Pothstolye

Hb 4565; yylyeganyecz Hb 4351; Kobylyecz HI. 4370; liezi U. op.

1. 2. — d) liezecz I. C. XXXI. pliechovski L C. XXXI. podlie L C.

XXXIH. kroliewsk I. C. XXXIH. sliachethni L C. XXXH. itp.

Sprawu/d. Komis, jzyk. T. IV. 20
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Do rsddhich wyjajlcóir naley taka pisownia
,
jak w ivyrasie

liyydze U. 49.
' "^

8) rz oznaczane hywa ju od wieku XIV prawie stale przez

rz, np. a) korzisclitnc) rzecz() U. 30; scluirzi U. 25; Grzegorzouicc

HI. 38; Brzanczco Hu. 50, HI. 4<S4; Srzancice HI. 557; Srzanczicz

U. 1; Yerzynk HI. 145; Turzin HI. 4; Boturzin HI 32; peizina HI.

510; Starzyny HI. 257; Zarzecze HI. 49; Zagorze HI. 124; Tango-

borza HI. 119, 653; Kazimirza HI. 488; Irzantlze HI. 9; Ogorzelik

III. 353; Margorzanczin U, 15; Wirzbno HI. 48; gospodarzmi Hu. 37;
Kleparz HI. 411; Przelank HI. 3; Przelanski HI. 11; Przelay HI.

6; przebra Hu. 18; p-zedal U. 19; przegroda HI. qQ>, 214, OGT

;

Przechody HI. 356 : przal se HI. 259
;
przipowescziy HI. 29 ; CrziscJi

HI. 119, 121, krzisz U. 33; Crzistoporzicze HI. 213; Crzywosandus

HI. 8; trzy Hu. 12; U. 3; Trzebyna HI. 118; Strzelce HI. 623:
Czrzewlin Hu. 13. — 6) rzeczy Hi. 3236; U. 68; Rzepka HI. 1770;
rzepysko I. C. II. 129; rzeczka 111. 2906; Rzesicza HI. 3277; rzcz-

cza HI. 3069; szurza HI. 3215; brzoskwine HI. 2464; ccztirzi grzi-

wny HI. 3276; U. 82; wyerzey I. C II. 405; korzistnye I. C. H.

387; paczerze I. C. II. 118; Srzenawa HI. 1711; Smogorzow HI.

3277; Zapporze HI. 2631; gospodarzem III. 1332; Wirzbka HI.

2471; ogarz HI. 1728; Kleparz HI. 1807; Zachorz HI. 1081; Ba-

chórz HI. 2760; Kazimirz HI. 2853; przegroda HI. 768; przewos I.

C. II. 230; przepaska HI. 22.55; przecopacz HI. 2972; przedawacz

HI. 2972; przn I. C. II. 408; przythknal I. C. H. 425; Crzessowka

HI. 2495; Krzistka U. 59; Krzistoporzicze HI. 2667; Strzemen

HI. 2505. c) Rzeszotary HI. 3826; rzeczisky HI. 4142; rzeczone HI.

4200; porzecze HI. 3652 ; R^szka HI. 40.32 ; Brzeg HI. 3579; Brze-

scze HI. 3477; Brzcsnicza HI. 3652, Srzoda HI. 4532; Grzymaa
HI. 3612; korzistn HI. 3777; proporzec-; HI. 3752; Kazimirza III.

3612; Starzini HI.' 3533; karze HI. 3818; poldworze HI. 4112;
Zathorz HI. 4478; rycerz HI. 4039; concerz HI. 3752; Coprziwni-

cza HI. 4553; Trzeczesch HI. 3802; Trzemeszna HI. 3949; krzes

HI. 4412; na krzizoch HI. 4112; Crzistoporzicze HI. 3473; ndprzi-

syglesz HI. 3777. d) rzecz I. C. XXXIII, rzeczi I, C XXXI.
XXXIII, na górze I. C. XXXIII. vraorzi I. C. XXXI. przirzekam

I. C. XXXVH. vrzand I. C. XXXVIII. vrzandnik I. C. XXXVIII, na

virzchu I. C. XXXVIII, przodków I. C. XXXVIII, przigiacziele I.

C. XXXIII, przisly I. C XXXI. potrzeba I. C. XXXIII, przerzeczoni

I. C. XXXIX. itp.

Niekiedy spotykamy oznaczenie tego diuiku przez rzs, np.

trzsi, trzsy U. 16, 31; Kleparzs HI. 4035; co atioo da si tu wy-
tumaczy lozgldami fonetycznymi.

Czsto te, zwaszcza w w. XIV, spotyka si iv naszych za-

bytkach sam znali r, np. a) Prelank III. 50, 51, GO, Hu. 5; Pred-

borio (obok Przedborinm) HI. 31; pri tern U. 27; Kresz HI. 80; Cri-

stoporzecz III. 63; Crivoszand HI. 19; Stromen HI. 204; Branczek

HI. 236; Szranczicz Ilu. 17. — li) Ilesicza (obok Rzesicza) HI. 3277;
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maczerc III. Vi\21 ; swyciopky III. 2700 (obok ,swcrze|)ky III ;>li»I);

Sestrenecz III. 1737. — c) roda (obok Srzoda) III 4432. O ile

oznacsenic to jest w zwizku z ivz[/ledami fonetycznymi , okae si§

niej ; tu za mona tylko wskaza pobienie na takie formy ?a-

ciskie, jak- Kii/Aomhi III. 489; Clepariensis III. 1H07 ; Zathorieiisis

III. 447; obok polskich Kaziinirza 111. 488; Kleparz 111. 1S(J7; Za-

thorz HI. 4478.

Bo nader rzadkich ivyjtkóiv nale wypadki, w którychby

do rz dodawano jeszcze znak y lub i dla ivyraenia mikkoci tego

dwiku, np. Zagorzye (obok Szagorze) III. 2713.

Wreszcie zapewne do omyek pisarskich zaliczy naley tak
[)isowni, jak dzewka (drzewka) U. 20.



I

O sainoEloslfacli

w zabytkach jzykowych ziemi krakowskiej.

I. Samogoski czyste.

Pierwotne soto, e loyst^puje iv jzyhu polskim jako e lub o,

i to swwsze IV zgoskach mikkich. Jakkoltviek iv ladach piiiiien-

nych najstarszego jeyka ziemi krakoioskiej zmikczenie to nie za-

ivsze bywa wyraane, to jednak przyj naley, e iv iv. XIV byo
ju ono poioszechne.

1) P rasowiaskemu e odpowiada polskie -"e

:

a) jeeli nastpuje goska lub zgoska mikka, np.

a) wyrazy, w których samogosk e poprzedza jeszcze z cza-

sów prasow. j, jak: ges (je, 2 sgl. praes., stsl. icci) Ul. 4116;

jes (to samo) HI. 534; Gezs (je, sts. icash, lit. eis) Ul. I(3(i2; Gc-

zow Ul. 2216; Jeszow III. 682. Jezowsky HI. (S^2, 4173, 4422;

Giezowski HI. 4528; Jelitko Ul. 4781, 111. 259, Hu. 30; Jelitow

HI. 2474; Jelczamy (instr. pi.) U. c. gelen. gyelen HI. 1330;

gelen U. op. 8; gelenya HI. 4112; Gemelno Ul. 41, 205; Gemel-

nicza Ul. 27, 41; Gemelnyky HI. 293; Jerayelyno HI. 4362; Gie-

mielino HI. 4363; Gezoro Ul. 494.5, 4961; Giezerski HI. 4531;

w iesseni U. 88; sowa czasu teraniejszego na -je-, jak: kaczeru-

yesz III. 144; itp.

Spójnik jee, je (póniejsze e, i, por. izh U. 50) jawi si
w naszych zabytkach wieku XIV najczciej bez j, np. esze Hu. 1.

eze U. 4, Ilu. 71 ; ezh Hu. 28, 29; podobnie niekiedy iv w. XV.

^
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Hi>. essc III. 2057, OSZ U. 58; podczas (/dy to róivnohrsmi(ioj fonitie

saimka j'e- wystpuje J cakiem wyranie, np. o yesz wiilzeiiyo bilo

U. 14. A poniewa formy te co do sweyo pochodzenia s(i identy-

czne, przeto naley nam iv irisowni e-e, e, npatryiua niejako for-

m przejcioiv od je-e, je- do pónicjszeyo i dzisiejszego e, i.

W wielu tvyrazach jest pieriootne J ukryte, jak np. szczecina

Ul. 4424; Sczecina 111. 374, U. 48; widzenye U. 42; vidzene 111. 24;

necliczenym U. 58; przegiodzene HI. 1420; ocziszezenye III. 3409;
oplaczenye I. C. XXXIII, narodzenya 1. C. XXXI. vrodzeiiy I. C.

XXXIX, siedzenya U. c. wyedzenya 1. C. XXXIX, {tame: knun wye-

dzynya y wyedzy) it2)-

^) wyrazy, w których samogoska e ju iv dobie praso-
IV ias k i ej zmikczya poprzedzajc spógosk, jak np. czepyeez

HI. 2389; Czepyel HI. 4101; (obok: czipecz Ul. 1400; na czipcze

HI. 2722); Czeczotam (acc. sgl.) Ul. 788; Czerzow Ul. 4791; Cze-

lustka HI. 2434; Zelazni (elazny) Ul. 5137 ;
Zelaszo HI. 65G, 3435;

Zelasny HI. 94 ohok Selasny III. 93; Zelaszny HI. 3509; Zclasna

HI. 2826, 3614; Zelasco Hi. 267; Zelassye HI. 3264 ; Zelislauicz Ul.

80; Zelislauice obok Szelislauice III. 706; Zelichowo HI. 2700; zene

{dat. sgl. euie, dzi onie) Hu. 2; szenye swey U. 15; zenye swe}'

I. T. XXIX, 597 ; — 'W zgoskach tcmatoivych : w dzerszenu U 2,

34; wspanczene HI. 1310; sbyeszene HI. 2634. — iv liczebniku sze
diviek jest sow.-litews. ssesczi Hu. 17; schesczinaczcze U. 13;

sescz" HI. 2856, 3114; I. C. XXXH. sesczi U. 100; scliescz I. C.

XXXVHI. szescz I. T. XXIX. 596.

Y) wyrazy, w których zmikczenie spógoski przed e dokonao
si na gruncie jzyka polskiego

,
jak : wyezon Hu. 52 ; roszwedze

HI. 2183; dowescz. odwescz, III. 2578 b. przewescz III. 2978, do-

yyesez Hi 4261; dowyedzye ' HI. 4261; odviescz HI. 3777, 4379;

doviedzie I. O. XXXVHl. prziviedzeni I. C. XXXVIII, nye myeczy

szye (non te iactesj HI. 3841
;

przynyescz I C. XXXIII. Yelicanoc

Ul. 1561; Yeliczca Ul. 5094; Welepole HI. 653; Welkanocz HI. 66;

wele U. 79; Wyeloglow III. 2812; Welepolye Hi. 2917, 3138; We-
lopolszky et Weloglowsky HI. 3151; AYelislaw HI. 1729; Welga

-HI. 3423: Weliczka HI. 1908; Wyeliczka HI. 2429; Welepole HI.

3483; Welepolszky HI. 3757; Welawyes HI. 3597; Wyeloglowy HI.

4030; Wyeleglowsky HI. 4006; Yyelyczka HI. 4015; Wyelmoza Ul.

4305; wyelkemy HI. 4200; wicly I. C. XXXIV. vieImoszni I. C.

XXXIV, wielkym I. C. XXXII. — wyerzey {valvas) I C. II. 405.

swerzepe (itimenta, sts. ctap^n-h, fcrus) III. 320; swerzope HI. 1432

;

swerzepky HI. 3191; szverebky HI. 3255; swyeropky III. 2700;

{obok swirzepa HI. 2895); perziua HI. 510; Fyerzynka HI. 4465;

Pyelgrzyraow III. 1991; Pyelgrzimowice HI. 2513; Pyelgrzira HI.

4113; Pyelsz {por. sts iieaeo^ z *pels'i., lit. palsz:is, Miki. I. 10)

HI. 4447; Pyelscli Hi. 4072; popelice HI. 1466. 1474; popellieze HI.

1861; popyelycze HI. 4135; papezs {por. starostówias. papei. , st.

g. niem. babes) Ul. 1467; Besadek {gen. pi.) Ul. 2872; Byessathky
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HI. 3869 {obok Byassatliky tame), por. ststow. beseda {yerbum)-^

kojicrecz (kobierzec?) Ul. 5016; Meczwecz Ul. 600; Medzvedza Ul.

2611; Medzwedz HI. 57, 77, ISI, 2895; Myedzwedz HI. 2392:
Miedzwyedz HI. 3573; Myedzwyadek HI. 3973; Nedzvedz HI. 2848;
V kmyefza Hu. 48; trzy kraecze Hu 30: kmeczowi Hu. 72; kmecz
HI. 2946; kmecza U. 96; kmyeezye I. C. XXXIX 102, 103; cze-

ozerza HI. 2473; Czecorka Ul. 1374, 1491; Czeczorka Ul. 1672;
Czemerz Ul. 606, 620, 1952; Czemeruik Ul. 865; Czemerniki Ul.

5251; Czelecz Ul. 2823; Czelicza Ul. 3910; czely HI. 2758; iia

czelanczinye Hi. 3275; Czelinthko HI. 2238; Czyelyecz HI. 4452;
czielcze \vituli) HI. 4514; Czelaticzsky HI. 4178; Czyeslino HI.

4108; czesi (ciel) HI. 3947; posczyeiye {nom. plur.) I. T. XXIX.
590; Dzeuancicz Ul. 323, Dzeuaczin Ul. 329; Dzewacin Ul. 328;
Dzeuacel Ul. 2165, 4772; Dzewanczicze HI. 2286; Dzyewyczycze
HI. 2730; dzessyancz Hu. 59; trzidzesautli U. 13; trzidzesczi Hu.

10; dzessanczy HI. 1729; dzesz()czyn() HI. 1941; dwadzeszcza HI.

3069; trzydzesczy HI. 1941; spsczdesantli HI. 3104; dzyesyencz I.

T. XXIX. 596; szesczidzyessamli I. T. XXIX. 596; szyebye I. C.

XXXIX. 31, 34; Zema (ziemia) Ul. 526; ziemy I. C. XXXHI. zye-

mye I. T. XXIX. 598; Zelenik Ul. 5280, Zeloncina Ul. 4283; Zele-

nice HI. 396; Zelonky HI 2352: Szelonki HI. 2159; Zieleuicze HI.

4271; Rzemendzicz Ul. 545; wrzeczdzem HI. 3077; samotrzecz U.

34; poltrzeeze U. 88; trzeczyem U. op. 10; trzeczi I. C XXXII. Le
Iow (Czsto u HI.), Lelywa HI. 443; Leliwa HI. 1292. — w przyro-
stkach osn oionych: Camen HI. 588 ; Kameaecz HI. 579; Came-

necz HI. 1737; kamienicza HI. 4527; kamyenczicze HI. 4286; camie-

niem I. O XXXII, w kamyen5'czy I. C. XXXIX. 58 ;
piersczieni I.

C. XXXII, ymena Hu. 20; ^yraena HI. 1570; na krzemenu HI.

2752; Strzemen HI. 2505, 3443; na krzemyenyv U. op. 10; strze-

myenczyska et strzemyenye HI. 2700; syeraena HI. 3185; yaczmye-

niczisko HI. 4176; marsczenecz I. C. II 408; korze HI. 4503;
maczerzi Hu. 31, 46; raaczerzista Hu. 26; maczerziszny HI. 3351 b.

maczyerzistego I. T. XXIX. 597; dzewerz (levir) I. C. V, 12; pacze-

rze I. C. II. 118. HI. 2820; Coscelecz Ul. 1030; Kosczelecz Ul.

1433; Kos.izelnik Ul. 851; Cusczelecz HI. 948; Cosczelniky HI.

2346; Kosczeleczki HI. 4534, przyaczj^elom Hu. 42; Przyaczel HI.

4224 b. przigiacziele I. C. XXX1H. prziyaczelmi I. C. XXXVIII. Ka-

dzerza Ul. 5493; Kaudzerzino HI. 448; Kurdzyel I. T. XXIX. 598;
tliknenye HI. 3331; naganyenya HI. 2726.

o) toyrasy, iv których po samogosce e nastpuj starsze

zmikczenia spógosek, mianowicie cz, , sz, np. Peczarka HI. 678
;

(obok Poczarka HI. 675); Wyeczoiek HI. 4085; rzeczone HI. 4200;
U. op. 5: rzeczonego U. 97; przirzeczenyv 1. C. XXXIII, przerze-

czeny I. C. XXXIX. 30; rzecziancz I. C. XXXH. pyeczacz I. C.

XXXIV, pyeczczy I. C. XXXIX. 58; ley HI. 1936; lyezi HI. 4175;
liezi U. op. I, 2; Lezausko III. 3456; liezecz I. 0. XXXI. iezaly I.

C. XXXI. lezczy I. O. XXXIX. 58; Rzesotko HI. 3990; Plessowca

I
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III. O!); Pycszkowa sc-ila {por Piccli, Pieszck) 111. 2200; 2.01:5;

Pyoskowa sknla 111. .^2()(); Peschkowa szkala HI. 3.508.

s) ivtfrasy, iv któn/eh po a nastpuj flwiki c, dz, jak: mo-

dza Ul. 1959;" III. 212 ^ mcdze Ijl. 54:);3' uw. III. 8.31; dwa pyocza

U. 47; Pecz (piec?) HI. 251, 4112; mycdze HI. 2040; myodzi \\\\.

54; m(.dzy U. 08; rayedzy myedzaniy U. op. 9; Mycdzyf^orzc 111.

4229; mycdzy I. C. XXXI. XXXIX. 1. T. XXIX. 598;" poszerz (/o^-)

III. 2970; rzecz (rek-) I. C. XXXVIII, itp.

Y) wyrazy, iv których po e nastpuje goska luh zgoska mikka
dopiero porednio, t. j. po dwikach tivardych np. zavedly HI.

2759; Gcdlcza Ul. 1.30, 192; .ledliczka Ul. 4952; .Icdirza 111. 29,

Hu. 11; (iyedlieza III. 4178; Gedlcza HI. 4220; yediccz U. c V(>-

dleczky I. C. XXXIX. 112; I.ednicza Ul. 498,'5 nw. Lednycza 111.

99, 883; w Ledniczy HI. 842; Lcdnyczka HI. 4475; Sedlecz HI. 12(),

149; Syedleez HI. 2440, 4039; Sedlisca HI. 144; sedlisko HI. 1289,
U. 80; 111. 3.585; ssescze {dat. sgl. .siestrze, dzi .siostrze) U. 95: Se-

strecz, Sestrcencz, Ul. 1815; Sestrenecz HI. 1737; Syestrzenecz HI.

1920, 2281; sestrzenecz HI 3555; sedmydzessatli III. 3018; syedm-

dzescheza HI. 3519; Sceglicz Ul. 4, 613; S<ze-licz HI. 357; Seze-

brzescliin HI. 657; sczobnich HI. 2068; szczcbrzuch {snpellfetilia)

HI. 43()8; Ze-sulka Ul. 1900; dwa wyeprza HI. 3276; przirzekli I.

C. XXXIII, zeglarka [ivyruz obcy, por niem. Segel) HI. 4.521 ; ra.-il-

zencze (dat. sgl. dzi maonce) 1. C. XXXIX. 159; itp.

h) jeeli nastpuje nie zmikcz one -p, h, -w; -k, -g. -cli,

lid) te zgoska ttoarda, zaczynajca si na jedne z tych .'^/lólglo-

sck. vp. Kleparz HI. 411, 1807, 4553, Cleparsky '^Hl. 4116; sklep

I. C. XXXIX. 58; Swyeboda HI. 2285; Swyeborowsky HI. 3783;
plebana [myraz obcy) HI. 3215; rzckanczich U. 49; rzeka I. O.

XXXIX. 34; iiczekal HI. 3413; Peceary HI. 2408; pyecarzowa HI.

3301; Pyekary HI. 3912; Pyekar.-*ky HI. 3963; Sczeky U. 55; Sce-

kocin Ul. 2505; Sczecocziny HI 349; Sczekoezyn HI. 951; Szczeko-

ciny III. 3410; Sczekoczky HI. 4490; Dzecanonicz {z iciny) Ul.

449, 632, III. 79, 80: Dzecanouicze U. 34; Pasezeka Ul. 4410; Ze-

gotlia Ul. 5029, Hi. 52; Zegsulcza, Zegsulka HI. 490, 1900; Xe-
gzulka HI. 4207; Gzegzalka HI. ,3653; Peclina Ul. 170; Pyechna HI.

2521; Petnim alias Pyechota HI. 4279, 4300; cechy, czcchy. czecli-

mistrz, Zeglarka {z niem.) HI. 3661 a, 3662, 4621 ; Plechowsky I. C.

XXXI. Pliechowski (tame) itp.

c) IV formach, za imkoivych: yego U. 39, 72; iego Hu. 53;
gego U. op. 7; yemv U. 25, 72; gyemu U 97; iemu Hu. 16. itd.

d) na kocu ivyrazóiv, np. nye U. 10. 31, HI. 3010; tr(ke

w zoeniach, jak Nemerza Ul. 32; Nedoma Ul. 239; Nedzalek Ul

8,39; Newrad Ul. 4818; Nestane HI. 182, 1368; nyestanye HI. 2432;
Nyemyerza III, 3006; nyesprawnye III. ,3012; Nyeglovice III. 3739;
nyedzela 1. C. XXXI. kdze HI. ,3212; gdze Hu. 35; dalej: krwe
(gen. sgl.) III, 121, maczerze {gen. sgl.) U. 2,3, III. 2944; maezcre
111. 1327; Wciepole (^}/om. sgl.) III. 653; szesnaczsse (szesnacie) U.
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95; szesczinaczfze Hii. ()0; panye bnzo (vor. .sr//.) I. C. XXXIV.
przedzewczanoze (t'OC. sg.) HI. looO; coiiwye (amphorae) Hi. 2720;
namastlicowye (twm. pi.) U. 49; Jaschkow)-e V. 22; panovie I. C.

XXXVIII, klopooze (3 sgl. praes.) U. 18: wilye-e HI. 3299;
roszwedze HI. 2183; dowyedzye HI. 4436; I. C. XXXVIII. virzecze

I. C. XXXIII, dotifze I. C. XXXIII. quittvye I. T. XXIX. 598; rai-

nye I. C XXXIII, popadnye I. C. XXXIII, itp.

2) Prasoiv iask iemu e odpoioiada polskie ^o. jreli nn-

stepnje jakikolwiek dioik twardy {prócz ivye.j wymienionych
wargowych i gardiotcych), lidj te zgoska ticarda, zaczynajca
si na jeden z tych dwigkóio. Tu nale:

a) tuyrazy, te których samogosk o = pierw, e poprzedza pra-

soic. ), np. jodowa HI. 710; Yodlowniki HI. 2135; Jodownik HI.

3049, 416('); Yodlovnyk HI. 4330 — w wielu icyrazacli tcidzimy

lady tej j iv modyfikacyi poprzedzajcej spógoski, jak: Sczodrco-

nice [por. stsoiu. tednO HI. 308; U. 56; Szczodrcoiiice HI. 412;
Szczodrkovicze HI. 4518; czorka (córka) I. T. XXIX. 598; iv przy-

rostku osnoicnyni imiesoivów biernych na -eno- np. placzono U. 13,

62; zesromoczon HI. 4166; poueszczoni {terminus concitatus), ponc-

sczont-go Ul. 1222, 4234, 4570, 4600, 4726; przirodzon U. 73; vro-

dzonimi I. (J. XXXIII. vrodzone I. ('. XXXIX, zastawyona U. 11 r po-

rambono Hu. 1; obrambyona Hu. 54; rozwalona U. 40; zastawyo-

nye (retentae scl. piscinac] zmikczenie ostatniej zgoski jest zape-

wne tylko bdem pisarskim) HI. 3847 ; itp.

ii) wyrazy, w których samogosk o — pierw, e poprzedza spó-
goska zmikczon ju iv dobie praslow., a mianowicie cz, , sz, np.

zona (stsoiv. ena) Hu. 16. I. T. XXIX. 590; ss szon() U. 24; zoni

HI. 3114: zonamy I. C, XXXIII, zony I. C. XXXIX. 34; malszonky

I. C. XXXIX. 30, 127; maonk I. C. XXXIX. 159; maonek I. C.

XXXIX. 32; Zoraw {ssow. eravljh) HI. 4453, 4528; Zorawniki Ul.

4709; Zorauice H. 475, 644: ZoiMwnyky H. 3943; polsosti {por.

sze) H. 3156; Rzessotico de Rzessotary H. 448, 531, 549 (ss.

reeto\ Kzeszotary, Rzeschotary H. 3826; Pschonca (sts pi.eno)

HI. 236: Pssonca HI. 2602: Pszonka H. 4153, 4262; Psonka H.
3602, 4112; Wyeczorek H. 4085; wczora I. U. XXXIX. 33; w przy-

rostku -eno- imiesowów, jak: rzeczona (sts. recena z *rek-ena) U.

np 1 ;
przerzeczonicli I. C. XXXIII, przerzeczony' I. C. XXXIX. 30

;

poszszono (*i.g eno) H. 728; possona HI. 2946: postrzizony H.
4276; ranczone Hu. 15; wioszona HI. 3297; wysluszone H. 2818;

oswyatszon I. C. XXXIX. 104; swyatschono I. C."XXXIX. 103; polo-

zoni I. C. XXXI.

y) vyrazy, w których zmikczenie spógoski przed samogo-
sk o {pierw, e) jest przewanie pocztku polskiego, np. wy'oz

(ss. vez-T.) Hu. 56, 66; nyosl {ss. nes-H) HI. 2950; przinosa

Hu. 29; wnosla HI. 3262; wyodl {sts. yed-li) HI. 3212; yywodl

HI. 1699; dowod HI. 2548; zawyodl HI. 3067, 3573; zawyodla

H. .3033; prziviodi I. C. XXXVIII przywyod I. C. XXXIX. .34;
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(lovio(ll I. C. XXXVIII. Porko (piórko, por. ssl poro) Ul. 2827.

4172; 1'yorco HI. 2()9 ; Tyoro HI. 3305, 3549; Pyolunowa (por.

sts pelyiri., Ut. pc.Ióti) HI. 278H : Potrassins (Piotrasz. lac. Petrus)

III. 2!), 30; Pyotr U. 51, HI. 3210, 413H; I. C. XXXIX. 33; pyotra

I. O. XXXI.- [. T. XXIX 590; potr Hu. 8; Potrasdi U. 65; Po-

traschowi U. 8; Pyotraszowi Hn. G4, Pyoti'a8sek HI. 2()3() ; Potnisz-

ka U. 3; ku potruszczine rance Hu. 15; Potrko Ul. 25, 110; Potro-

mc.z Ul. 616; Potrowske HI. 449; Potrcow HI. 449; Pyotrkow HI.

3684; piotrkowa I. C XXXIIJ. Potrcouicz Ul. 135, 278; Potrcouicze

HI. 182; Pyotrkowicze. HI. 2701; Pyotrkowsky HI. 3814; Pyotru-

skowsky HI. 4112; Hyodra {sts. bedro, femur) HI. 2679; Pohyodr

HI. 2456; Oraotfk {})or. kraie ss. ki^meti,) Ul. 4597; namiot (;)or.

ssl met) HI. 2695; namot HI. 4034; Myotla HI. 3431; myodo-

we (2)or/ss. medi) HI. 2486, 3774; czosna HI. 322, acias de

czesi albo czoszna HI. 3937; (ciosna, por. sts tesati ciela);

Oczosna HI. 375; ozotlicze (i>or. ssl teta) U. 21 ; sostri (ssl sestra)

U. 99, HI. 2944; szostry HI. 2944; szyostri I. C. XXXIX. 30; przi-

ssodlky [por. ssl neiWo) HI. 565, 1373,2518; solo (sioo ssl selo)

HI. 2340; Zyolkow (,v/.s/. zeo) HI 4091; Podlodow (?)0>-. ssl ledi)

HI. 4430 ip.

W zgoskach osnownych: Camonca {ssl kamen-) Ul.

5124, HI. 419; Kamonca HI. 172; Kamyrnka HI. 3956; Zelonky

HI. 2352; Szelonki III. 2159; Zyelonka U. op. 5; cozczol Ul. 5413

UW. cosczol HI. 567, U. 38; cosczola HI. 1900; przigiaczioli I C.

XXXIII, przyyaczyol I. C. XXXIX. 58; przyacziol I. T. XXIX.

598; koscziolow I. C. XXXIII. Szczubiol HI. 4363; Grzdzyolek Hi.

4112; Popioek HI. 3658; poczvyory HI. 2831; Gezoro HI. 4961;

Jezoro HI. 292; Yeworka {por. ssl veverica) Ul. 6063; Weworca

HI. 44, U. 88: Czecorka {2wr. rus. tetera), Czeczorka Ul. 1374,

1491, 1672; imiesoivy na -eno- i pochodne, jak: wyezon Hu. 52;

Yczinyono Hu. 32; zathknony HI. 3149; naganyon HI. 2461; przith-

knyon I. C. II. 283; popelnono U. 71; obwynyon HI 3342; wswye-

dzon HI. 4026; obvinyon I. C. XXXIV, zamknyon I. C. XXXIX. 58;

pocziagiiyon I. T. XXIX. 598; vczinyona I. C. XXXI. wydzyelono I.

C. XXXIX. 102; prziviedzoni I. C. XXXVIH. Naleszonek HI. 2636;

Okradzonow HI. 3664 itp.

8) Wyj ki od prmua gosoiuego, rozioiniego iv divti pun-

kach powyszych, sapo najioikszej czci ylko pozoryic i dadz
si awo icyhimaczy. Tak np. prasmo. e pozostao niezmienione

tv cay)}i praesens soiva jes-mh, jakkoliciek zamias jest (por. yest

HI. 121, U. 22.) oczekiwalibymy moe formy *jost, por. 2.) Tej

formy jednak ani w w. Xl V ani teraz naioet nie mamy, a wytu-
maczy o da si ylko iv ten sposób, e iv czasie, kiedy prasoiv.

e przechodzio w jzyku polskim iv o przed pewnymi zgoskami
twardymi, sowo jest nie koczyo si tak twardo, jak dzi, lecz

mikko-, brzmiao wic zapewne jtst', prasoic. jes th. Póniej za-

pewne to -t' liocoive stwardniao w -t, podobnie jak w staros.

Sprawozd. Komis. jv'/.yk. T. IV. '2\
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czao ohok -tk znajdujemy -tt. ; lad za pierw, mikkiej zgloaki ko
cowej IV jest zostaa iv samogosce e. A ponieiva w ivieku XIV
bez ivtpienia mówiono ju jak dzi jest, przeto sdzi naley,

e piroces 2^f'^cjeia pienv. e iv o 2^'>'zcd peicnymi goskami i zgo-

skami twardymi by ju utedy skoczony, sowa ivic jest ob

j ju nie móg. Jeeli zreszt proces ten trwa wówczas jesz-

cze IV ziemi krakotcskiej, to sou-o jest mogo mu si atiuo oprze
ju przez samo poczucie wspólnoci z innymi formami, jak 2. 1. poj.

je, 1. mn. jecie, iv których mikko kocowych zgosek pozostaa

bez zmiany.

Co si tyczy 1. 1. poj. gesm U. 29 ;
yesra U. 47 ; bil esni Hu. 7;

itp. trudno z pisoivni naszych zabytkóic stanoicczo orzec, czy mó-

tviono jem, czy jesm. Dzisiejszy jzyk te nic nie orzeka, ho form
t zastpilimy noicoticorem jest-em. Podobnie nie moemy stanoic-

czo powiedzie, czy w 1. 1. mn. mówiono jesmy, czy jemy [por yes-

mi U. 43). jakkoliviek za drug form j^^^-^cmawia dzisiejsze jest-

emy, byli-my itp. Forma ta jednak nie byaby pierivotn, bo

twarda zgoska -my nie wymaga zmikczenia poprzedzajcicej spó-

goski, daaby si ivic tylko objani przez upodobnienie do formy
2. 1. mn. je-e. Ponie>::a jednak i 1. 1. poj. sivylde iv takich razach

wan gra rol, przeto sdzi naley, e zmiana pierw, jesmy iv je-

my odbyiuaa si take pod wpywem formy jem, w której by
jeszcze lad kocoivej zgoski mikkiej -mb. Siad ten by naivet

podwójny, raz w zmikczeniu spógoski s, poivtóre w zachoivaniu

samogoski rdzennej e, która pozostaa równie iv 1. os. l. mn.

(podug prawide gosoicych bowiem jzyka polskiego oczekiwaliby-

my prdzej lub póniej formy ''^josmy). I w wieku XV. pismo

naszych zabytkóiv nic rozwiewa jeszcze irtpliicoci co do brzmie-

nia form 1. 1. p i 1. 1. mn. praes. (por. yesm U. G5; isz esme U. 92);

to tylko peicna, e w diviku e caej I poj. i 2. 1. mn. mamy lad
ptierw. kocóioelc osobowych, koczcych si na samogoski mikkie
-i, -e, form za 1. 1. mn. x>rzyj naley za twór, który pod ivpy-

wem tych. form upodobni im si o tyle , e zmikczy spógosk s

a wskutek tego opar nie take prawidu gosowemu, nymagajccmu
zmiany e w o.

Wyraz jeden ') zachowa iv stvym e pierwszej zgoski do

dzi lad nastpmjcicej niegdy zgoski mi eckiej, por. sts. jedim.,

psat. flor. iedzinak 24, 17; Bibl. gedzyni 2,5 b. itp. Widocznie je-

dnak w czasach, Iciedymy jeszcze mówi i jed'in {nie jedzin) pod
ivpytvem uyyrazrw, jak ten (ti,-m,), jen (jb-m.) poivstaa te forma
róivnorzdna jeden, która przez silne poczucie wspólnoci z pónicj-

') Por. yednan (acc. s. f ) Hu. G; geden U. G3; ieden HI. 4142; yedno
I. C. XXXI. iftdnal U. 27; yednanye Hu. 42; gednanye HI, 2972; ge-

dnani HI. 4143; yednak I. C. XXXI. yednacze I. C. XXXIX, yedna-
czky I. C. XXXIX. 32; jenostaynim HI. 2709, itp.
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ss funuft; jcdziu opara sig pot^ssechnenm prawu gosowemu, wif-

magajcenui przejcia e ic o.

Wyras: syedmnadzeszcza HI. 3414; sedranadze.scza HI. 2433,

podobnie jak dzisiejszy: siedin, siedemnacie, siedcindziesint, itp. za-

ehoum swe e jako lad, e nastpna, zgoska hya kiedy mikk,
por. sts. sedmu, nasz gen. siedmi, dzi siedmiu.

W wyrazie: trzechdzesstow U. 11, zachowa si dwik e za-

peivne pod wpyiccni form, jak: trzydzieci, dwndziccia itp. Mona
zreszt przypuszcza, e formy skrócone tego rodzaju, jak wymie-

nione trzechdzesstow pioiostay dopiero wtedy, kiedy cay proces

przejcia g lo o by ju skoczony.
Wyrazy: Zemka Ul. 2080 (Zemca HI. 77); semskego III. 2957;

szyemsko Hl.^ 2700; zyemsky I. C. XXXIX. 32; I. T. XXIX. 597;

szyemsky I. C. XXXIX. 127, wskazuj, e m byo niegdy mikkie',

tm/razy te wic utworzone s zapomoc sujf. -i,ka, -ski. W po-

dobny sposób ivytumaczyby mona wyraz pyerny I. T. XXIX.

597 {por. pierze, stshm. pero, pióro) ; znak r oznaczaby ivic r lub

i, albo te r pochodzenia póniejszego.

Sporadyczne formy: wedl, Hu. 71; wiwyeszl HI. 3422, itp.

spotykane i dzi jeszcze ui luieu giuarach ludowych, obok wiód,

wióz itp. {por. wyej 2 y) wiadcz, e pra%vo fonetyczne jzyka
polskiego nie mogo tu zupenie przenikn przez ivpyiv zapewne

form takich, jak wiedli, wieli, wie itp. Podobnie naley sobie

objani formy, jak: przywiedzieny, pooeny, spotykane sporadycznie

jeszcze i w tv. XVI] por. które (jednanie) polozene yest I. C. XXXIX.

34; prziYiedzeni (urz<d) I. C. XXXVIII. Wyjtkiem tego rodzaju

jest take byedrn (femur) I. C. II 445; por. sts. bedro, dzi bio-

dro, loc. w biodrze, zamiast w biedrze.

Formy: jedla (jeda, abies,^ HI. 2691; Gedlka U. 343, 1715;

Jedlowniky HI. 2397, obok joda i poch. {por. ivyej 2<x) ieiadcz
rótenie, e praico gosowe zmieniajce e tt; o do dugo trafiao

na opór losfcuteli poczucia tuspólnoci tych form z formami: Jedlcza

Jed liczka, itp. {por. icyej 1 ^.) W podobnym siosunfcu zdaje si
by Lednow HI. 223. do Lednica, Ledniczka itp. Wtpi, czy ivy-

raz Jelowice (por. Gelouicz Ul. 1573; Jeloiiicze HI. 133; Jelouicz

Hu. 65; Gelouicze HI. 2856; Gelowsky ibid.) jest w zwizku ety-

molog, z ivyrazem jeda (joda), i<; polskim bowiem jzylcu dwik
d przed nie wypada; jeliby za ta nazwa bya iv zwizku ze

staros. jeloYO {obok olovo), w co rótonie wtpi, to dwik e byby
tu ivcalc nie na miejscu. Prawdopodobnie tuic jest tu e innego

pochodzenia.

Wyraz obcy Petrus podpada równie prawu gosoivemu jzyka

polsJciego, jak to loidzielimy pod 2 y); oboli form prawidowycli

jednak znajdujemy te takie, jak Petraszcam Hu. 15: Petruscicam

HI. 512; tv Jdórych e pozostaje bez zmiany {por. vocat. loc. sgl.

Pitrze). Dzisiejszy nasz wyraz pietruszka zosta zapewne przy-

swojony dopiero w tycli czasach., kiedy proces przejcia e tv o ju
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by skoczony. To samo tyczy si pewnie wyrazu ohcego pera,

który IV staropols. o tyle tylko podpada prawom fonetycznym na-

szego jzyka^ e samogoska e zmikczaa zwykle poprzedzajc spó-

gosk, podobnie jak pierw. slow. e, por. pyerli (piery) Ul. 25o7
;

Pyerla Ul. 3714 \obok pere Ul. 2700,; forma pyerlana Ul. 2700,
odpowiada zupenie pratoom gosoiuym jzyka poskiego, zamiast

perl za lub picrla oczckiioalihymy raczej *piorla.

Wyraz Biernat {por. Byernatowske U. op. b) jako obcy (Ber-

nardus) nie podpad równie zupenie prawom fonet. jzyka pol-

skiego ;
sjtodziewcdibymy si boiciem *Biornat

;
por. Petrus : Piotr

,

podobnie Wyerthel Ul. 3504 (nicm. Yiertel.)

Jeeli Oczesanky HI. 502, 919; O zeschanky Ul. 27GO; Ocze-

s^ky HI. 4315, mamy czyta Ociesanki (por. Oczyessanki HI. 4547),

to dwik e byby tu równie nie na sivoini miejscu, por. ciosna

ivyej pod 2 b.) Nie inaczej by byo, gdybymy ivyraz ten czytali

Oczesanki; bo i tv stoicie czesa (por. ss. es;iti) widzimy, e
formy: czeszesz, czesze, itd. stany prawu fonetycznemu na prze-

szkodzie.

Jeeli icyraz Gniemssa Ul. 570, 572, jest identyczny z dzi-

siejszym gieraza, to nie dziw , e nie podega prawu gosowemu j-
zyka polskiego] jestto bowiem tcyraz o1)cy

,
przyswojony do}}iero

lotedy, kiedy dziaanie owego prawa ju nie istniao.

Wyraz Zieonczyna [por. Vola Zeloncina Ul. 4283), jalco utwo-

rzony od Zielonka (por. icyej 2 ^(), zaciowuje swe o, jakkolwiek

wzgld fonetyczny icymagahy lo tym wypadku pierwotnego e, por.

maonka, maence [pod 1 'Q).

Co do wyrazu Poczarka Ul. 675. sdz, e iv o mamy tylko

Zicykl omyk pisarsk, por. Peczarka (pieczarka) Ul. 678 ; fone-

tycznie bowiem nie daoby si tu o usprawiedliwi w aden sposób.

Obok formy prawidowej eni [dat. sgl. por. 1 3) mamy
IV ivieku XVI onie (por. zonye I T. XXIX. 590) przez upodo-

bnienie do innych form tego wyrazu, jak ona, ony itd. gdzie o

jest locale na miejcu (por. wyej 2 ^).

Obok je-, jo- (por. icyej ia, ^a) znajdujemy niekiedy na po-

cztku ivyrazóiv ja, mianowicie tv wyrazacJr. Jazorow Ul. 512; jas-

sotbr Ul. 1648. {por. Jezioro, Jezierski, 1 a. x). Jeli tak rzeczy-

wicie mówiono sporadycznie iv ziemi krakowskiej , to trudnohy so-

bie wytumaczy stosunek tych form polskich z jednej strony do

stsoiv. jezero, jesetri, z drugiej za do ruskich: ozero , osetr.

Brzmienie rosyjskie takiego wyrazu oceip (aótr) nic wiele si
róni od zacytowanego tvyej jasiotr, a mimowolnie przychodzi nam
take na myl jzyk litewski, iv którym sów. o zaicsze odpoiviada

dwik a; formy jednali nasze bez ivtpienia adnego nie maj
zwizku z analogicznymi zjawiskami iv owych jzykacJi. Tu te
wymieni naley formy: Alzbocziuu (Elisabeth) U. 90; Ualena (kilka

razy) HI. 4038; Byassathky [obok Byessatliky, por. wyej 1 a. ;)
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III. ,'5809. By moe, e na spor(ulyczne przehf>ztaleenia li/ch form
ivplyivaa niekiedy etyuK.loyut Indoiud.

Sunwfiloskit c, d w.iylcdnte cnJ<i potS(dkowa zgoska je- (jinie

mekiedy iv formach jcin, u/k a nysm ya wsyyla U. 17 ;
kjindisra

jeclial U. i)6; jaco sini bili M. 29. Najstarsza odmiana tcyo sowa
byaby iv szacie polski/j nastpujca :

L. poj. 1. Jesi, L. mil. 1. sniy

'2. Je, 2. se
3. jest', 3. st'

Na podstawie porównania rozmaitych jeyków indoenrop. na-

lealobij do podoftuy schemat postawi dla pierieotnej odmiany

teyo sowu, iv jzyku naszych, indoeurop. praojców. Zyloska (j)e-

zytneaby ju w tak odleylej sprroytnnci iv 1. mnogiej, a to wsku-

tek przejcia pierwotneyo akcentu na kocóivkc. W staros jednak

a moe i iv praslow. jzyku zjawio si znoivu je- w 1 i 2 I mu.

zapewne przez upodobnienie do I. pojed. Dopiero iv rozwoju od-

dzielnych jzykóiv sów. pojatciy si w peicnych razach znowu
krótsze formy, które z 1. mn. rozszerzyy si i na 1. poj. jak to

widzimy na przytoczonych, przykadach 1 1. poj. -sm.

Zreszt ginie e niekiedy iv przyrostkach osnownych pe-

wnych imion, jak Woyuanouicz Ul. 480, obok Voyeuanoiii(z Ul. 4,

604; W(i5'ew;uiouicz Hu. 61.

4) Piencotna grupa tert ivystpuje w jzyku polskim jako

tret a wzgldnie tret {znak t oznacza w tej foDimce jakcj,kol,iviek

spógosk). Jak wiadomo, to samo zjawisko mamy w serbo-u-

yckim, podczas gdy iv czeskim i w jzykach poudn. slow. jest tret,

w ruskich za teret. e polskie tret rófii si od czesktego tret

(np. brzeg, breh) , czyli e ic polsko - uyckich formach tret jest

tylko pr zestaivka pierwotnego tert, podczas gdy w czeskich for-

mach i poudn. slow. prócz tej przestawki jest jeszcze wzduenie
samogoski e, dowodz nam formy polskie, iv których e grupy

tret tym samym podlega prawom gosowym co kade zwykle piertv.

e. To samo tyczy si pierivotnej grupy telt. A wic:
a) Grupa tre wystpuje jako ira-

:

a) jeeli nastpuje goska lub zgoska mikka np.

Brzeze (Brzezie, ^?or. sts. breza, rus. bereza) Ul. 4710 ; Brzezina Ul.

617; Breszina Ul. 607; Brzesze HI. 606. 708; Brzeze HI. 3256;
Brzezye HI 4342; Brzesina HI. 54; Brzessyna HI. 92; Brzesini 111.

2170; Brzezinka HI. 4150; Brzesnioza 111. 3652; Brzeszcze (Brzecie

por. rus. berest'L) HI. 3998; Brzesczie HI. 4567; Szrzenaua (Srzenia-

wa, jjor. sts. sreni, rus. serem*) Ul. 707; Srenawa Ul. 9; Srzenawa

111. 388; Szrenawa 111. 369; trzesna (trzenia, por. sts. órenja, rus.

eroa) HI. 3] 6; thrzesznicze 111. 2753; Trzeczesch (Trzeciesz, ^>or.

sts. retx, rus. ceret) 111. 3802; Trzeceszky HI. 3708; Strzeuien

HI. 192; Strmen HI. 204; Strzedz HI. 245; Strzodzonem {acc. sgl.)

HI. 627; Sledzowicze HI. 2539, 3582; Slyedzyowyeze HI. 4450;
Trzebyna (Trzebinia, por. sts. trebiti, rus. terebiti) HI. 118; Trze-
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beiiicze III. 2987; Trzebinsky in Trzebenicza III. 3615; mlecz (mol-

lere) HI. 2408; Mleczko {stsl nilóko) Ul. 1482, HI. 440; Mlecko,
Mlecco Ul. 3255, 2681; na przeczowkach ([wr. riis. perek-) HI. 4174;
przecznicz HI. 4176; nye przeca szia (7ion nocet) HI. 2250; Strze-

szydziura {sts. streg, ros .steregu) HI. 4408 ; Wrzeszczak HI. 3222.
GJoska luh zgoska mikka moe hy prscdzielotia od e jak-

kohoiek spógosk ttuarda, np. Trzewlin, Czrzewlin (por. sts.
revo, rus. erevo) Ul. 5114,"' 5131, HI. 528, 367, 1194, Hu. 13;
Trzebnyow HI. 4324; posrzedn {por. sts. sred-, rus. sered-) HI.

2181; sredna HI. 2759; otrzedny (unua post aliiini, por. sts. criida.,

rtis. ereda, pols. trzoda) HI. 1882.

P) jeeli nastpuje zgoska twarda, zaczynajca sie na spó-
gosk iv a r g o iv lub gardoio. np. dzewka (drzewka , sts
(lrvo) U. 20; brzeg {sts. bregt, ros. bereg) HI. 3579, 4384;
Trzemeszna {por. sts. trerai, rus. terem) HI. 3949; potrzeba I. C.

xxxiii. I T. XXIX. 596; itp.

•^) IV icyrazach prze i przed, tak samodzielnie stojcych jak

i w zoeniach, np. Przessek Ul. 722; przeszyeka HI. 3947; Prze-

chodi Ul. 5488, HI. 498; Pregina Ul. 1754; Przcgyna HI. 651,

3568; Prelancz Ul. 402; Prelank, Przelank HI. 3, 60, 61; Prema-

czan Ul. 2538; pregroda Ul. 332, 1503, 4040,4431, 4967, HI. 214
667

;
przepusczacz Hi. 2972

;
przedal I. T. XXIX. 598

;
przepadnye

I. C. XXXIX. 159; przestacz I. C. XXXIX. 31; przerzeczony I. T.

XXIX. 596; przed HI. 4057; Przedborius III. XXXI. Preczslauicz

(*pre(l-slavitjh) Ul. 27; podohnie iv pochodnych, jeeli nastpuje zgo-
ska mikka, np. przednyego HI. 37-:)l ; vprzedzila I. C. XXXIII, itp.

b) Grupa tre- wystpuje jako tro-. jedi nastpuje zgoska
tiuarda, zaczynajca si od jakiejkohoiek spógoski ivyjivszy

ivargoive i gardowe, np. Brzosowa (por. Brzezie ^>o(Z a. a) HI. 624;
Brzozówka HI. 2371 ; Brzozoiiicze HI. 3665; brzost {^por. Brzecie

wyej pod a, x) III. 3652; Brostecz, Ul. 3584; Brzosztek HI. 3150;
Brzostoua Ul. 918; Brustoua Ul. 6; Brzostkowa Ul. 884; brzoskwine

HI. 2464 (z brzoskinie — *bi'eskyn-, *berskyn- z a. persica, por.

niem. Pfirsidie); Brzoskynya (^obok Broskynya) HI. 4316; Brzossky-

nya HI. 4535; nawet Wr/.oskynya (Wroskynya) HI. 4.336, 4338, za-

pewne przsz upodobnienie do wyrczn wrzos, j^or. Wrzosowska {sts.

vresT., rus. veresi), Wrzoscliowycze HI. 4486; Wrzosowsk}'ey I. T.

XXIX. 597; Czrzonow Ul. 5246; Trzonów (2J0r. rus, ceren) HI.

2548; Srzo.ia (obok roda) III. 4.532; rod I. C. XXXIX. 118;

wpposrodku I. C. XXXVIII, na przód Hu. 7 ; na przvodi U. 5; przod-

ków I. C. XXXVIII, itp.

c) Wyjtki od tego prawa gosowego s iv naszych zabyt-

kach bardzo nieliczne. I tak mamy np. obok prawidowego Brzo

zowice formy Brzeek HI. 3665, Brzezowecz HI. 3709, w których

prawo fonetyczne swego dziaania jeszcze nie wywaro {zapewne

pod ivpyivem form Brzezie, Brzezina itp. por. ivyej a. a). Tak
samo naleaoby objani wyraz przed {por. wyej a. y) iv poro-
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lonaniu s formami naprzód, iiaprzó ly, wyminiionjjmi pod h). Od-

wrotnie IV toyraznch: Crzop (.s"/.s/. crepi. , riis. erep) 111. .5657, po-

wrzossiiyk HI. ISK) spodzirwcdihi/mi/ sig podlnij a. fi.) a.) samo-
goski e.

O.

Pierw, sio w. o loystpuje iv jcmiku polskim jako o, które

tv peuinych razach hywa pochylane ku ó {t. j. u.) Ze i iv j-
zyku ziemi krakowskiej m,iisiao ju by iv iv. XIV ó pochylone^

zdaje si by rzecz peivn\ prawdopodobnie jednak nie by to ono

jeszcze tak powszechne i tak wielce zbliajce si siuym dwikiew-
do u, jak tv póniejszym i dzisiejszym jzyku. Wyrane bowiem

jego lady, jak to sig póniej okae, s w naszych zabytkach bar-

dzo rzadkie.

Co do natury naszej pierwotnej samogoski o nastrczaj
nam si uwagi nastpujce:

1) Samogoska o jest w ivielu wyrazach iv pcwtrym stosunku

do samogoski e. i to niejako wyszym jego stopniem^ np.

bóbr-, por. Bobrek Ul. 5484, HI. 3746; bobiow HI. 3069; Bobrow-

niky HI. 3746; riis. bóbr: litews. bebrus.

bor-, por. po-boru Ul. 1139; Poborouicz Ul. 11; Sborcin Ul. 94;
Sborow Hi. 170; Sborowsky HI. 4019; Poborowska HI. 4117:
sts. beret I, i bierze, bior).

bród-, por. swiue brodi HI. 2395; Chroszezebrod HI. 2995; v brodu •=

penes vadiim 111. 4112; Brodnya HI. 4017; Brodeczki HI.

4476; Brodla (?) Ul. .624 : .?^.s?. bred, ht. bredii (vado

,

franseo).

chód-, por. Chodów 111. 73, 191; przecliod Hu. 16; Przechoily HI.

356; Prechodi Hu. 6; chodzi Hu. 27; obcindzil HI. 119; wi-

chodzila U. 32; |^achoc/cjja (evictor) 1. C. V. 12; zaclioc/ (evi-

ctore I. C. H. 412; dochodzi HI. 3372; chodz U. op. 3; do-

chodów I. C. XXXI. doehodzicz 1. C. XXXIII, chodzyly I. C.

XXXIX. 112; przichodza I. C. XXXI.: szed (hd- z sed-,

*ched-).

dzwono HI. 3335 : stsl. zvhneti (*zven-, por. dwik).
god-, j)or. godne Ul. 548; godzynya HI. 2475; sgoda 1. C. XXXI.

vgoda I. T. XXIX. 598 : sts. hdati (*ged-).

gon-, por. 1. mn. z;igoiii Ul. 4552; uigoni Ul. 620; wygon HI. 149,

244; zagony HI. 681, 785; przegon HI. 804; wigon HI. 3371;
gonyl (fugavit) 1. C. II. 378; Pogonya HI. 3193; gocza U. c.

Gonów? Ul. ^4Q : praes. eni {sts. en, *gen-, ini. gtnati,

gnaj.
grób-, por. grobki HI. 1240 : sts. greb (grzebi)

grom-, por. Gromek HI. 2636; gromnicze I. C. XXXVII : grhmeti

(grzmie, *gr6m-).
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kop-, por. Clopot Ul. 3G30 : .s^.s-?. po-klepr. (calurania; stiml. krp-

ate odpoiciaddohy ssh)iv. *kli.p-eti. ; w <mi]) jednak ijiko x>o-

c/iodne klepati, klepa).

ko-, por. w okoli 111. 3012; colodzey HI. 3230: Koaczek HI. 164;
Colko HI. 3902; s koly U. c. Colaczicz Ul. 5251 : stsl celo

(*kelo, 2)or. na cz.ele, czoo; stind. car-?).

kon-, 2)or. Koneczpole Ul. 4240 a. HI. 22; Nakoneczni Ul. 4509;
przekonczin I C. H. 442; pokonacz HI. 3777; 4084; koczeni
do konyceznej;o U. op. 8; kon}'ecz 1. C. XXXIX. 118; konczycz
I. C. XXXIX. 31 : stsl. 6hn (*keii. por. za-czne).

kop., por. kopacz Ul. 4100; copane, ex8tirpatio Ul. 4015; HI. 31.

451; przecoppe HI. 430; copana przokopa U. 89; copanina Ul.

4142, 4974, HI. 855; pizecop.-icz HI. 2972; kopecz, montici-

niura HI. 322; copiecz HI. 3290; Copczouicze HI. 3247; copye
liastne HI. 3912; kopiennycze, idera U. c. : stsl. epb, catena;

czepiec (*kep).

kos-. p)or. plur. pocosi Ul. 4412; Cosarz Ul. 472; Cossoczicze Ul.

607, HI. 37; cosy Hi. 530; pocossow HI. 235; Kossocice HI.

508 : sts. esati, czesa (*kes-).

log, por. Barlog HI. 2759; podoga HI. 4141; poloszili HI. 1186;
wiloszona HI. 3296; Loznj', cubifulariiis HI. 3565; odlozicz I.

C. XXXI. I. T. XXIX. o96; polozi I. C. XXXHI. slozi I. C.

XXXIII : stsl. leati, lee.
lom

,
p>or. Igoomia ') Ul. 558, 563, Hu. 14, HI. 4220 ; lomysz mni),

stringis me HI. 153; omyc/e nademn I. T. (proszows.) III. 11;
Polomya HI. 4284; Nyepoomycze HI. 4334 ; lemiesz, sts.

eme.sb

mor-, por. Morzca HI. 177; vmorzi I. C. XXXI: sts. mr (*mer-,

mr).
mot

,
por. motouidlo Ul. 1169; Moticzka Ul. 5126; Motika HI.

3934; Motliic/A-a HI. 4122; mosti I. T. XXIX. 597; Predmos-
cze Ul. 4095; Zaraoscze HI. 3338 : sts meteth (miecie, miot).

nos
,
por. Dunos? Ul. 992; Donossy HI. 2.38; iioszenye, torques H.
3264, 3816; noszene HI. 2134; no?zyene HI. 2036; podnosoliili

HI. 4324 : sts. neseth (niesie, niosej.

plot-, por. pot Ul. 746; potu HI. 194;*poth H. 768; plotliem HI.

2650 : sts. pleteth (plecie, plot).

pon-, por. 1. mn. zapponi, monilia HI. 3413; zaponky H. 3413,

3775; popony, tecturae HI. 1485; l'oniky HI. 4061; Ponyecz?
III. 3947; sponky III. 3752; zaponicze HI. 3264: stsl. phn
(*pen-, pn).

') Prawdopoclobnie dzieli naley: Igoomia, t. i. igo (iugum) + lomit

ifrangere), podobnie: Nie-po-omice ; etymologia Iudotca jednak tak
.sobie obie te nazwy tumaczy: „I go mi j ((ajcie)" nb. [junn,
Diial powiedzie szlacJicic, postidzany, ze ai cice eni dl'i iiiajtlcu

;

drugie za: „Nie poam nic."
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por-, por. oflpor 111. 415G; wspor, controversia 111. 3382; Oporów
HI. 4359; Opporowsky HI. 4029; spor, contradictionem 111.

4432 : sts pi,r (*per-, pr).

roli-, por. rok, termimis HI. 1715; roku U. 17, 111. 1730; przed ro-

kera zawitim, (inte terminum percmpitorium HI. 2700; w tern

rocze Hu. 9 ; roky zawyte HI. 3951 ; wroozicz, in terminum in-

ducere HI 4528; wroczyl szye HI. 4473; wroczili 111. 4553;
wyrokyem I. C. XXXIX. 31 ; tegoroczni 1. C. XXXI. obroczni,

p^bulator HI. 2387; Rokos HI. 3248; Rokosz HI. 3781; Roco-

szek HI. 3415; Rokosehowye HI. 4211; Rokyta HI. 365; w ro-

kitne Hu. 1; Rogita (?) Ul. 5319; Rogitno Ul. 4720; Rokytno

HI. 4054; Rokythnycza 111. 4284 : stshw. rk, rzek, rzecze.

skrob-, por. Scrobaczow Ul. 5147 uw. Scroboc Ul. 3942; scrobany,

scrobana HI. 3295; sshio. skrobot7» : litews. skrebii.

soh-, por. Sobouicze Ul. 205, 304; Sobeczonem HI. 229; Sobnow
HI. 92, .300; Sobovicze HI. 2+2; Sobossow HI. 405; sobye HI.

3085, 2972; sobysch y szobye, tu tibi approprias HI. 3899;
sobyancz y sobye, tame uiv.\ Sobyen HI. 4266; Szobyen HI.

4275; Sobyesski HI. 4550; przi ssobye I. C. XXXIII; myedzi

sdbam I. C. XXXIII, ossobi I. C. XXXVIII '): sts. sebe, siebie.

stó; por. stoem HI. 3186; Stolnik HI. 2344; Stolniczey HI. 5b7;

Pothstolye HI, 4565; nastolka HI. 3752 : sts. stelj (ciel).

tok-, por. Potok Ul. 109, 839, HI. 127, 322, 395, 4112; pothok

HI. 4101; Potoki Ul. 4227; Potoczsky HI. 4112; Potoczky HI.

4407; Thocari HI. 3550 : stsl. tek, ciek.

ton-, por. naton HI. 558; ,^pro loco uhl ponit nunc Ugn, alias

naton" HI. 2710 : sts. thn (*ten-, tn;.

top-, por. zathopyla, inundavit, HI. 1432; stsl. topiti, topi : lit.

tepii.

tor-, por. Zator HI. 338; Zatorz HI. 4478; Zatorzow HI. 2143: Za-

thorski HI. 4527; Thornnszky (?) HI. 2915 : ststoiu. tbr
(*ter-, tr).

vod-. por. powód HI. 13; powodu, nuutium HI. 3203; powodstwo,

actio HI. 3208: nyewodi HI. 4567; podwodis dandis HI. 4471;
podwody I. C. 2479, 2971; przewód I. T. XXIX. 598; przi-

vodu I. C. XXXVIII, dowodu I. C. XXXVIII, podwodniky HI.

2973; wodzi sye rzecz U. 56; woye-woda Ul 2091, 2224, HI.

733; Yoiewoda I. C. XXXIII.: vedeth, wiedzie (wiod)

vol, por. Vola Ul. 52; uola Ul. 754; wola HI. 121; Hu. 67; HI.

2283; Yolya HI. 4094, 4095, 4250; Wolicza HI. 69. 3423;
Wolsky HI. 2490; wisuolil HI. 1493; vizwolicz HI. 2463; w ne-

wolstwe, in illibertate HI. 1978; dobrowolnye HI. 3179; pod-

*) Prawdopodobnie pod wpywem ych i innych tego rodzaju wyra-
zów jyrzeksztacono v ustach ludu imie ebastyan na obiesty;in,

por. contra Sobestianum Ul. 238; cum Sd^bestiano Ul. 750.

Sprawozd. Komis jzyk. T. IV. 22
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swolili I. C. XXXI. przyzwolyl I. C. XXXIX. 31; povolno-

scziam I. C. XXXVIII, nassego zawoana HI. 121; de nostra
prodamatione alias zawoany HI. 1660 ; do wywoana U. 67

;

vivolan, proclamatus HI. 3590; woali I. C. XXXIII. : sts ve-

eti, a. vee.
vor-, por. otworzik U. 97; Zauorze ? Ul. 3881; Przeworsko H.

3456; obora, *ob-vora, U. 2092; obor, curiam HI. 1109; do

obory, ad torestam HI. 4203; oborzne. oborszne U. 5373; obor-

ne HI. 1118; oborrzne HI. 3048 : sts. Vbr (*ver-, wr, np.

za-wr).

voz-, por. woz Hu. 52; przewosz, iiavigium HI. 2513; przewos fya-

dum) I. C. II. 230; obóz, *ob-vozi HI. 4360; wanwossa HI.

1266; Wosnyky HI. 482; woszniky, equi valentes pro curru

HI. 2302 ; woznyky, equos vec'igalcs H. 4368 ; voznycze U.

c : sts vez<'th (wiezie, wioz).

og-, por. Oszog Ul. 2772, 2830; pooga U. 2064 : stsl ihg (*eg-,

g) naley tu tylko pozornie.

W zgoskach rdzennych , które tu przytoczylimy , icystpuje

wic w peicnych razach, jeli nie iv polskim jzyku to iv staroslow.

Samogoska e. Czsto jednak trudno i w staros. ivykaza e ; iv ta-

kich razach ivystpuje zwykle i., które — jak to atwo wykaza
przez p)orównanic z litewskim i z innymi jzykami indoeurop. —
powstao z ierwotnego e. Takie wypadki zachodz najczciej
w zgoskach rdzennych, zakoczonych na spógosk nosow luh

pynn, por. 'zyon- : zvn-, kon- : chu-, pon-: phn-, ton : thn
,

grom-: grm-; mor-: rabr-, por-:.phr-, tor-: tLr-: vor : vi,r-, rza-

dziej w rdzeniach, zakoczonych na spógosk chwilow dwiczn,
np. god- : hd-, chód-: td-. W jzyhi polskim odpowiada temu
sts. b niekiedy e, jak np. w przytoczonym wyej szed (*hd i,
sts. lUhAT.) ; tego e jednak nie naley identyfikowa z pierwotnym
e, które ju praicdopodolmie w dobie prasoiv. przeszo iv peiviiych

ivypadkach w h. Dokadniej bdzie o tym motva niej. Jeeli si
teraz przypatrzymy reszcie przykadów niej przytoczonych, ujrzy-

my, e wyrany stosunek c. : o pozosta bez zmiany w jzykach
sów. w nastpujcj^cych rdzeniach

;

a) na spógosk cliicilow mocn: klep-: kop-, cep-: kop-;

met-: mot-, piet-: pot ; rek : rok-; tek-: tok-;

b) na spógosk chwilowej; sab: greb : grób-; seb- : sob-;

bred-: bród-; ved- : vod-; eg-: log-;

c) n spógoski powiewne zbowe: nes : nos-; ces-: kos,

vez-: voz-:

d) rzadziej na spógosJci nosowe i pynne : zen : gon- ; lem- ;

om-, ber-: bor-, ce-: ko-, stel-: stoi-, vel-: vol-.

Samogoska o jest iv tych icypadkach widocznie stopniem

wyszym (liochstufe) do e, a rónica ta kwalitatywna siga nieza-
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wodnie dohy pramdocuropcjshiej-^ podobnie bowiem jak w soivia-

skich da si ona ivykam ive wszijstkicli jzykach indoeiiropejskich.

2) Samogoska o lo poczeniu z nastp. j lid) v, a tvic

wtaciiuie dicuf/oski oj, ov s, iv pewnym stosunku do samogosek

i, u, a. mianowicie'.

a) oj wystpuje w x)eivnych razach w tych samych rdzeniach

co i, e, np.

baj-, por. szboy Ul. 855; rosboy HI. 3100; Boyanicze HI. 2769:

sts. bi-ti, bi.

daj-, por. Odoy Ul. 4967, doj-i: stind. diGiia (krowa;, sów. det,

dzieci ; otys. dile (ssce ciel).

gnój-, por. Gnoyno Ul. 8; Gnoynik HI. 718, 4295; Gnoinicza III.

4078; Gnoyeiisky H 3899; Gnoynsky HI. 3811 : sts. gni-

ti, gni.

koj-, por. pokoyem Hu. 34; pjkoyu U. 45; pokoyny HI. 2475; wfpo-

ko.w I. C. XXXHI. wspokoyy I. C. XXXIII. Coyanow? Hi.

127 : sts. po-i i, spoczywa.

oj-, por. loyu HI. 3457; Loyek HI. 4362 : sts. li-ti.

uoj-, por. Woysky Ul. 5080; Woyszki HI. 3039; podwoyszky HI.

3455; swoyk HI. 2349; swogek, sericeum HI. 3685; oboyczig

1. C. 11. 378; Snndziwoy Ul. 755; Nawoyowa HI. 30, 678;

u Nawogia U. 79; Nowoyowsky HI. 4051; Nawoyca HI. 3855;

woyc-wod,), belli dax, Ul. 2091. 2224; Woyewodze U. 47; vo-

iewodzego I. C. XXXIII. Woyacow HI. 54; Woyenne HI. 754,

4214; Yoyna T. C. XXXI. Woynarowa, Woynarowsky HI. 3952;

Yoyiiicz HI, 3558; vovniczkiego I. C. XXXI. Woywanouicze?

HI. 2526; Neswoyoiiic'ui. 256, 5110 uw. Budziuoioiiicz Ul. 13;

Budziwoyoiiice HI. 294 ; Budzi wogiouicze U. 3, Hu. 19; Woy-
slay Ul. 64; Woyslavicze HI. 215, 4280; Yoycechow Ul. 24;

Woytek HI. 215. 2970; Woydilo Ul. 3054 : sts. vi-ti, wi.

•so/-, por. Soyka HI. 3934 : sts. si-j;iti: por. siwy. siny.

trój-, p)or. troje, Tr.iyan? Ul. 2 : sts. trije, trzy; podobnie te:

dvoj-., por. dwoye Hu. 6, 69; dwogye HI. 4200; U. op. 6;

dwoge U. op. 1 ; dwoye U. c.

Stosunek zgosek rdzennych: h\-, *di
,

gni-, ci- f*ki-), li-,

vi-, si-, tri- itp. do: boj-, dvoj-, gnój-, koj-, oj-, voj-, soj , trój-,

it2). da si do tej samej sproivadzi for:vy, któr mielimy ju
wyej pod 1.) Gramatyka bowiem porównawcza jzyków indo-

europ. uczy, e nasze sów. i jest w tych wypadkach dug samo-

gosk (I), powsta z pierwotnej indoeurop. du-ugoski ei ; w takim

razie mielibymy waciwie stosunek *bei- : boi , *gnei-: gnoi,

••kci- : koi-, itd. czyli e : o. Stosunek ten jednak ju w dobie pra-

sowiaskiej uleg o tyle zmianie.^ e dicugoska ei przesza przed

spógoskami iv samogosk i. Podobny p)roces mamy jak wiadomo

ki

w jzyku aciskim.
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h) ov icystpuje tv pewnych razach iv tych samych zgosJcach

picrwiastkotcych, co n. y, np).

7cov-, por. de Kowar Ul. 670; Kovary HI. 4289; koual Ul. 4513;
Koualow Ul. 176; Cowaluw Ml. 2634; Cowalowieze HI. 123;
Cowalowsky HI. 3559; pocowy, pocow, mensura mellis , HI.

304. 305, 446, 3691; zkowaw.szy, compeditantes Hi. 1785; co-

wanya, yiaciilationis HI. 3332; w przekovach I. C. XXXVII. :

stsow. kii-ti, ku.
snov-, por. sznowacz? includere stamina panni U. c. : sts. sniiti,

snu.
ov-, por. Lowczi U. 35; owcze, gen. syl. venatoris, HI. 2474; lo-

uicz infin., lowyly HI. 2972, 3210; Lowyczowa I. T. XXIX.
596; Louina Ul. 48; Lowyna Hi. .361; Lowynya HI. 3653;
Lowynicza HI. 397 : 7ac.lu-crura.

strov-, por. ostrów Ul. 1709, HI. 3821, 4360; Ostrowecz HI. 590:
stru-mie, struj, zdrój) itp.

shv-, por. sowo Hu. 42; slova I. C. XXXIII. XXXIX, sowem I C.

XXXVII. : stsoic. slu-ti, sy-n.
nov-, por. nowy HI. 2906; nowa HI. 2760; Nowina HI. 1197; odno-

wicz HI. 4554; Nowogród HI. 3521; Nowom<^sclikerav U. 22;
noYomiesczkiego I. C. XXXVIII. : stsoto, ny-ne (*nu-)

rov-, pwr. równe = równie, planas HI. 1057; na rownem HI. 2752;
rovny d/yal I. C. XXXIX. : sts. ry-ti (*ru-), ry.

yov-, por. Gouorko, Gouorkonis Ul. 2321, 5172; por. sis. goYori,,

tumnltus; Ne-goua Ul. 4941; Negowedz HI. 187; Negowancz
HI. 640

;
por. sts. govdo : stind. go, rdze gu.

Podobny stostmek, zachowany znacznie wyraniej w jzykach
soiu., mamy te iv zgoskach osnoionych, np.

Sowa klasy III. (Leskien) na -u-je-, infin. -ov-a., jak
wikupowala U. 8; przymowal HI. 119; policzkowa Hu. 44; ZMlowal

HI. 3010; I. C. H. 449; wynowatli HI. 3177; darovanych I. T.

XXIX. 590; postanoYiii I C. XXXIII. doviadoval szya I. C. XXXIV.
itp.: kupuj przj^jmu-j, itd.

Wyrazy i form y, utworzone z o snó w im i e n n y eh na
-U-, np. sinowecz, filiaster HI. 2981; szynow, filiastram HI. 2425;
dómovy I. T. XXIX. 590; dat. sgl. synowi, a podug tego te: An-
drzeowi U. 27; Nawoyowi HI. 3104; Canonicoui HI. 3080, itp. nom.
plur. sinowe HI. 2850; podobnie panovye I. C. XXXVIII, itp. gen.

plur. synów, podobnie zlodzeyow HI. 3234; listów I. C. XXXIII.

itd.: voc. sgl. synu.

Stosunek ku-: kov-, snu-: snov-, siu-: sov , synu : s,ynov-, ku-

l)u- : kupoY-, itp. nie zaiosze da si sproivadzi (podobnie jak iv po-

przednim wypadku) do tego, który mielimy pod 1.) Albowiem ju
w dobie p)rzedsow. spyny obie dwugloski eu i ou iv jedne, miano-
wicie ou, która stosownie do okolicznoci wystpuje jako u lub oy.
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Sto.siineJc tuigc soic. u : ov rnoc nietylko = pierw. *eu:*oii, lecz

take *eu:eu, lub te *on:*ou, w^. sowo: 8uti = *slevo (^wr. y.AFoc):

*sl<'iiti (por. morti, sts nireti); poclohnie nowy, .s'^.s/, nov7. = *iicv7.

[por. v£Foc, goc niujis-), itp.

Wklzwiy take, e z samcyo jzyka polskiejfo trudno popma
pochodzenie samogoski o i jej natur-., czasem naioet jzyki so-
iciaskie nie wystarczaj , icskutek czego musimy si tv takich ra-

zach ucieka do litetoszczyzny i innych jzyków indoetiroiJcjskich.

3) Samogoska o nie stoji iv tcidocznym stosunku do

plertu. e, mimo to jednak jest niemniej jak iv poivyszych wypad-
kach refleksem piertuotnego indoeurop. o. Take praindoeurop. n

jest zastpione iv jzykach shiv. przez o. Przykady: a) w zgo-
skach rdzennych, Bobin Ul. 603, HI. li9; Bobów HI. 468;
Boboua Ul. 4688,' HI. 523, 524; Bobowsci Ul. 630 (por. bób, sts.

bobi,, a faba, tvic o = pieno. a); bog Hu. 5, U. 33; HI. 728,

1729, 3298; Bogun HI 481; Hu. 56; Bohun HI. 4137; bogncz I. C.

XXXIX. 58; Bo-dan Ul. 168; Bogdal Ul. 4090; Bogiifal Ul. 1574,

5261; Boginik Ul. 4807; Bogati HI. 3410; Bogatbky HI. 4127;
boego I. C.XXXIH. Boszeus Ul. 962; Bozey Ul. 891; BodzUo Ul.

4093; Bozidar Ul. 4691; Bozata Ul. 625; Bodzatbam Ul. 485; Bo-

dztham HI. 2804; sbosze, sbosza I. C. XXXIX. 127; n5^ebosczyka

I. C. XXXIX. 31 (por. stind. bhaga, atcest. baya, greckie óivizz-

<pa70c) ; zabodla, przebodla, cornuavit HI. 2758; grotby bodzstlie U. c.

dalej: Boczyanfk HI. 4211; Bochna Ul. 593 HI. 207; Boehnya HI.

2379; boclinyecz, panis HI. 2771, 3277; Borzyanck HI. 4211; Bya-

lo-bocze HI. 2638; Bolow HI. 255, 459; Bolen HI. 65; Bolnnczin

HI. 631; Bolescicz Ul. 5; Bolescioe HI. 364; Boleszczicze HI. 3371;
bor HI. 733; Borów Ul. 110; HI. 4403; Borek Hu. 37; Bork HI.

169; Borislau.s HI. 140; Tagbbor Ul. 454; Tangoborz Ul. 4934;
Thangoborza HI. 653; Waborecz Ul. 5041; VVanl)oi-cow Ul. 5145
(sts.' ahnnM.); Cliobandza HI. 4445; w Chobadzi I. C. XXXIV.
Choczimiro HI. 304; clilop, clop, ribaldus, HI. 2428; Cholyewa HI.

2789, 4109; Chorazioz Ul. 475; Cborzycze HI. 4547; Chorego I.

T. XXIX 598. Chorangwicza HI. 3550; Chorzów HI. 70; choroba

I. C. XXXIIT, Chotlicz Ul. 1; Chotlicze HI. 96; chowa HI. 3234;
zachoYam I. C. XXXVIII, chroraotha. mutilatio HI. 564, 2061; cliro-

moi, claudicaturam HI. 4393: czloviek I. C. XXXV1IT. czloweka Hu.

66; dobri U. 16; Dobrcow Ul. 208; Dobran.w Ul. 194: HI. 5. 21;

Dobrowoda HI. 546; dobrymy U. 76; Dobromirz HI. 2915; dobry

I. C. XXXVm dobrowolnye HI. 3179, 4368; I C. XXXI. Dobo
HI. 33; Dobkouicz HI. 3858; Podobyn HI. 4254; dni (dól) U. 91;
doIv U. op. 5. 8; Suchdol Ul. 249; HI. 65, 563, 607; nadnina Ul.

537; HI. 2755; Podolsky HI. 212, 557; Podolye HI. 4139; Podo-

lani Hu. 35; Podolany 111. 2814 a. I. T. XXXIX. 598; P-doIinecz

HI. 3147; dom Hu. 61; HI. 3082; I. C XXXVIH XXXIX, domu
Hu. 24; Dn.b HI. 328; drobnieli HI. 3085; Drop Ul. 7; Drobny
HI. 496; Drobco 111. 146; Drostdecz (jjor. drozd, lit. strazdas) Ul.
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1721; dworem HI. 3425; nadworny HI. 74; dworze^z HI. 2399;
Dwornik HI. 263G

;
poldworze HI. 4112: godo HI. 3032, 4025; go-

da, godem, proclaraatio HI. 2038: 3490; Godulinska HI. 4174: Go-

b (z a. coumba) Ul. 112; Golamh HI. 3431; Goy HI. 3023,

4317; Gocza Ul. 501, HI. 3425; Golerzsca HI. 45S; Goleczski I. C.

XXXIV. Goeczka HI. 3425; Golenow Ul. 758; GoIenvecz HI. 4447;
Golenowska HI. 2944; Golesza, Golesa Ul. 2694, 4424: Goloczow
HI. 559; gootha Ul 4143; Goluciouif-e HI. 416; pholwark I. C.

XXXIX. 31; formua I. T. XXIX. 597 {wifrazif o&ce) ; — góra U.
1; HI. 168, 1240, 3824; gori (plur.) HI. 38, 3226: na górze 1. C.

XXXIII. Górka Ul. 27, HI. 136, 173, 4082; I. C. XXXIII. Gural

{lad o ciemoneqo?) Ul. 2159; Górni HI. 3443; Gorzne HI. 3371:
gvrny 1. C. XXXIX. 159; Zagorze HI. 124. 454, 4059; Zagorzye
HI. 2713; Medzignrze HI. 1240, 2018; P(-gorsky HI. 3787; vgori

U. 4852; ugory HI. 488; w pou ygornym I. O. XXXIX. 103; poa
wgornego HI. 2358; 1. C II. 259; Gorzcow Ul. 13. HI. 386; Gor-

ców Ul. 14, Hu. 47; Górzno HI. 2679; Zngorzicz Ul. 15; Przego-

rzali Ul. 815, HI. 4132; Ogorzelik HI. 353, 3228; Ogorzaek H.
1872; Goreczki HI. 45M; Gorlicze HI. 2790; Goruncz Ul. 2243;
gorczem HI. 4203; gozpoda, gospodan. Hu. 8, 55; gospod HI.

2978; gospodarzem Hu. 3, 111. 1332 {i)or. stind. daspati. (/r. Bs—irr^;);

goscz Ul. 10; go.sczine HI. 4; go.«czinnego HI. 2927; gocin HI.

4009, 4179: go.^czynne, iospitalitas HI. 4325: Gosdz Ul. 5046;
Gostdz U. 4172; Goszdz oholi Gwoszdz HI. 3442; Gozdna Ul 5130;
Gostdna Ul. 78; Go.>^dna H. 318; Gostna Ul. 45; gotów U. 61; na-

gdtowal I. C. XXXIII, gromada HI. 2334; zgrumadzywszy I. C.

XXXIX. 117; gronostaymi HI. 3752; gronostaja U. c. grosszy (wy-

raz obcy) U. 39; grosz U. 81; grossow HI. 3247; grozamz HI.

3215; cobug HI. 2134; clobuczgo U. 2647; olobuczek HI. 2854;
Clobuczsko HI. 4116: Cob..ka Ul. 605; Kobalka U. 2010, 2156,

2275; coberzec. H. 1485; coberce, lodices H. 2255; Koberzisko Hu.

51; Cobyerziczki HI. 4548: Oobila, Cobilanka HI. 6 U, U. 23 ; kobile

HI. 208; Cobylye HI. 2698, 4284; cobilv, enae HI. 3758; kobyka
U. op. 6; kobilecz H- 3623; Cobisky H. 4263; Cobiany, Cobilen-

sky HI. 4005; Cobilnyky HI. 3639; Kokotowske U. 43; Kokoska
HI. 1924; kogosca Ul. 4431; Got-oska Ul. 4387; kole (palos) I. C.

II. 405; Coczek Ul. 5099; Kolcecz U. 4446; IvoIcze sbro\', arma
iastitudii U 2700; zbro3' cocz seu colcz HI. 3582 ; kodr (colar)

I. C. II. 370; colep-.-a (por. stsi. koliba, z grec. ySK-j^tr,) HI. 1485;
Comorzaii)'^ (komora, z a. camera) H. 2759; podkomorzego I. C.

XXXI. konopck Ul. 4529 ; Conopea HI. 68 (por. konopie, grec.

y,avvx[i'.c); kon (ko) Hu. 33; HI. 1292; Consco Ul. 360: Conussa

U. 531. 534; konye {plnr.) HI. 3083; conyowa schigya H. 3335;
Konin U. 2780; konicza, euirea HI. 3436; konyuszhezki HI. 4534;
Couar Ul 54; HI. 3212; konary HI 119, 2630; Conarsky HI. 672;
copy, capetias HI. 3339; cop() U. 27; po polkopyw I. C. XXXVII;
Koprus U. 608 (i)or. sts. kopn, , anetum), koprziwnik I. C. II.
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410; kopriwnicza Ul. 3030; Copriwnicia III. 120; (•onw}'e, amphorae

(por. sts konobi, rednio la. cnnabus) 111. 2720; pocora, venia

HI. 354 (2)or. ssi. kori., contumelia), pikora, Immilitas III. 4022;
Przecora HI. 3061; Corabiczc Ul. 5099; v Korabinic Hu. 30; Cora-

bnyky HI. 385; Korabniky III. 4023; Korabyowyczc HI. 2099; co-

rabyelnyky HI. 4135; Corczyn HI. 277, 582; Korczyn HI. 4321;
Korczak HI 2417; (hiobus cij/Jiiis alias korczaky III. 2700; (jorz-

kew Ul. 5232, HI. 3950; Korzkew HI, 1577; Corzekwa HI. 72, I IG;

Corzeua HI. 2086; Corzeuioza HI. 3317; Korzekwa HI. 3443; Ko-

ritho Ul. 4160; Coritsci Ul. 2785; Corithno HI 518; Corithnycza

HI. 674; cord, cultcltiuii {por. sts. kon.da) HI. 2462; korzistna Hu.

56; HI. 2974; k<.rzistiiye I. C. II. 387; korzisclitiK) U. 30; corzi-

stna HI. 2934; Corzcnsky HI. 3617; Korzenyowsky HI. 4460; Ko-

scen Ul. 1915: Kostka Ul. 881; Cosczeow HI. 162; Kosczien HI.

2596; Kosczen HI. 3806, 3908; Costrzecz HI 2760; Kostrzeczsky

HI. 3834; Costhuszko HI. 2565; kosz HI. 2685; Coszicze HI. 349;

Kossicze HI. 4115; Kusscliicze HI. 2971; cossula {sU. kouija, por.

kosz, corbis) HI. 3156; sex cossule HI. 510; Kot Ul. 800; kotlnis

Ul. 1620; koth de kotliUy HI. 3785; Coc.I Ul. 54; Coczol Ul. 5150;
HI. 327; koczyel HI. 4li2; kozik U. 50; koza HI. 3934; kozina

Ul. 2493, 2534. 3536; Koz.cz Ul. 3540; koszek Ul. 3613; Cozeglo-

wy HI. 479; Cosze gloui, Coszeglow Ul. 2705; Koszeglowy, Kozeglo-'

wsky HI. '3835; Kozarz HI. 4087; Kosbcz Ul. 3613; Coslow Ul.

202; HI. 175; Cozb.w Ul. 5246; Kozlow HI. 2434; Coslarogy HI.

3744; wilcze koszy (kozy) HI. 2344; koszach HI. 105, 150; Cozanca

Ul. 463; Kossussek HI 2.04; 2)ro pelUhus kocz HI. 3002; cocz HI.

1417, 3i69, 3505, 3606; poenas vulg. cocze didas HI 1692;

Kozubów HI. 4342; kozaczki I. C. XXXII. Kroczow HI. 3194; Cro-

czicze HI 3534; kr0f?ulec Hu. 67; crogulcza HI. 3670; Cropidlo Ul.

222, 403; Cropitlo Ul. 428, 434, 3978; Cropillo Ul. 402, 514 ; Kry-

stow (Krzysztof. Cliristopliorus) I. C. XXXIX. 31; Krystoplia I. C.

XXXIX. 58; Crzystoffori {gen. sgl) HI. 4294; Cristopoi-zicz ') Ul. 4,

559, 5294; Cnstoporzecz HI. 63; Crzi.stoporzice HI. 512, 3473; krom

U. c. okrom I. T. XXIX. .^)96 ; Krosno HI. 2225; Krosnyan I. C.

XXXIV. Loboda Ul. 1639; Lobzow HI. 3449, 3620; por. stsl o-

b-Kzi, osculum ; lopathn HI. 4459; Loppusno HI. 2754; Lonieczsky

HI. 2707; Lonsczy HI. 239, 598; Los (o) HI. 4153; Lossossina

Ul. 5126 UW.; Lossoscouicze HI. 215; Loska (oza, vitis ?) Ul. 620

lossi (losy), proiecit sortem HI. 3168; Modlnicza Ul. 443; HI. 684

3879, 3882; Modlek Modlconera HI. 203; modra, flarea HI. 1861

Modrzeyowsky HI. 2575; poraoszy {imperat.) HI. 119, 121, 1941

pomozi Hu. 4. 5. 7. 8; pomozy U. 91; pomoczne HI. 4003; raogl I

C. XXXI. mocz (moc) Hu. 25, U. 37; mocz/) U. 76; moczam I. C

J) Etymologia ludowa rozkadaa sobie widocznie imi. Krzysztofor

{Christophorus) na krzy + topor.
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XXXIII, w moczi I. C. XXXVIII, moczny 1. C. XXXIX. 34: pomo-
cziiiki Hu. 35; pomoczmi HI. 3208; Mogia HI. 303; Mogilca HI.

1551; mogiki HI 1240; mogylky HI. 3652; Mogiek U. op. 1; Mo-
gilan! HI. (373; moneta {wyraz aó.) , w monecze 1. C. XXXVII.
xMocisr,o Ul. 45; Mokrsko Ul. 291; Mokrszko HI. 2416, 3481 ; Mo-
krzo Ul. 1, HI. 3297; Morrsky HI. 3212; Mokrszky HI. 3508; mo

-

czicz, raadidare HI. 1105; Moczidla HI. 3428; Modzidlo Ul. 5263;
ModziUo Ul. 113, 264, 411, 445; Morsko Ul. 303, HI. 423, U. 10;
Moisky HI. 1114; vmordo\vaiiy, frucidans (z niemiec.) 111. 3010;
Moscorow Ul. 25; Moszkwa HI. 3521; Mozgaua Ul. 5143; Mozgawa
HI. 2776; poruowa HI. 653, 659; vmowila Hu. 48; ymowyoni Hu.

23; vmowy U. 61; na smow3'^e, in condictamine HI. 2943; smownye
HI. 4231 a. smowa I. C. XXXIX. 159; obmov I. C. XXXVIII, odmo-
wyl HI. 4443; mowyancz I. C. XXXIX. 104; raowyli I. C. XXXIX.
112; Nosal Ul. 453; Burnos Ul. 83; Noss HI 604; Noszcowsca HI.

168; Nosz HI. 4278; No.«SMczouicze HI. 3869; Welcanocz HI. 177;
w noczi Hu. 56; na polnoczi U. op. 11; noga HI. 3714; przyimki
o- i ob-; Obrzut Ul. 889, HI. 444; obsecz Ul. 156; Oblang Ul. 5319;
odzenya Hu. 39; opaschanye HI. 2840; oppasane HI. 845; Oppraw-
cza HI. 730; obwazala s5'e Hu. 19; ossyad et obgl HI. 2511; ocup

HI. 2957; opoviadam HI. 4553; okragley HI. 4176; obmów I. C.

XXXVUI. obyezayem HI. 3821; obiczay I.^ C. XXXni. oblicznve I. C.

XXXIX. 30; oblycznosczy I. C. XXXIX. 102; ostrów Ul. 1709, HI.

3821, 4360; Ostrowecz HI. 590; przyimki od, do: oth Hu. 53; od-

povyadacz I. T. XXIX. 598; dossicz I. T. XXIX. 598; od U. 12;
z opczich [de alienis) H. 2454; Ochonyn Ul. 12, HI. 710; Ochonino

Hu. 31; Olsouecz Ul. 577; 3320; Olsowa Hu. 7; Olcbawa HI. 187;
OlscLowka HI. 3335; Olszenirza HI. 2040; Olelin Hu. 32; Olpioz

Ul. 17, 18; obu U. op 9; I. C. XXXI, z obudwu I. C. XXXIX.
112, 127; on I. C. XXXIII. Otha, Oczin oczecz U. 2; otecz, otcza,

U. 32, 33; oczczisna Hu. 40; oczczisni HI. 3018; oczczyszn}' U. 76:

w oyczisnye I. T. XXIX. 596; Odrowansz HI. 2087; Odrowsz HI.

2518; ogarz, canis Hi. 1728; Ognyowicz HI. 3568 ; ogulem HI. 2819;

Okoczin HI. 3709; opatii I. C. XXXIII. Opatbcowca HI. 71; opatho-

uici Hu. 54; OppoUy HI. 3584; Oppociniensis HI. 385; Oppole HI.

1328, 29.^3; Oppoliensis HI. 394; Orlow Ul. 306; Orzik Ul. 819;
Orzicz Ul. 600, 2432; oial Hu. 22, 62: p-.-oral U. 31; prziorala

Hu. 58; wioral U. 89, 90; oracz {infin.) I. C. XXXIX. 103; Ora-

czowsky HI. 3887; ortkisz Ul. 4861; Osowsca Ul. 153; Osowskego

U. op. 9, 10; ósmi HI. 3156; O.smorog HI. 2473; Ostas Ul. 268;
Osthoya HI. 3415; osyka I C. II. 441; ossicza (arhor) HI. 3652;
Ossyny HI. 3957: Ossziny HI. 4041; Ossolyn HI. 4398; Ostrobod

5329, HI. 450; Ostroboni [dat. sgl.) HI. 640; Ostroróg HI. 2346,

4545; ostrok {qen. plur., calcarium) HI. 3077; ostrosniczsky, calca-

riste HI. 2132; Ostróg HI. 3521, 4150; Ostrausznycza HI. 919;
Osthresznycza, Osthransznycza HI. 4483; Oweczca HI. 221; Owecz-

cam Ul. {:>22, 712; Owczaiy HI. 27, 2412, 4418; Offczary Ul. 712,
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ni. 221; Owczari Ilu. 41; prsyimhi po i pod, oddzielnie hib jaJco

przyrostki, por. possag Ul. 4- posag Ul. 244(3; policecz Ul. 241; Po-

vaz()w Ul. 174s; potwara, calunmiat Ul. 3012; poenam Poduarna

Ul. 2745; potduarna Ul. 19,55; Podlcsicz Ul. 2359; poto, poky, poty

U. 44; Poszar HI. 638; pozwu U. 20; Poramba 111. 114; Podgaye

111. 336; Podrzecze 111. 414; Potsantcowa III. 109; poddane 111.

1504; podleyscheini 111. 3082. — cZa/ey ploczicze [por. sts. poski)

Ul. 5035; przyplod HI. 2371; po<?an {2 la. paganus) Ul. 647, HI.

2555; polye HI. 1936; pola U. 70; 1. C. II. 259; Polno Ul. 5453;

Dlugopolye Hi. 4254; pole I. C. XXXIX. 103; polska I. C. XXXIX.

159; polskiey I. C. XXXIII, pol (pó) Hu. 30; pótora Hu. 1; Polu-

gosze Ul. 1571; polumerze HI. 1057; poludnye U. op. 11; polgross-

kow HI. 3085, 3156; po polkopyv I. C. XXXI. po pulkopyy 1. C.

XXXIX. 159; na poy 1. T. XXIX. 597; poouicza U. 9; poowiczy

HI. 4186; poloyicza I. C. XXXI. wspoek, in solidum HI. 4534; ve

spóek I. C. XXXVni. pospolv 1. C. XXXIII, po sspolki U. 17; po

sspolnego U. 33; pospolita Hu. 21, U. 64; I. C. XXXIII, pospolicze

U. 33; I. C. XXXHI. Polanyiumicz Ul. 795; Polaninovicze HI. 37;

Polanynouice HI. 390, 391; Polianowsky HI. 3803; Polaninowsci

Ul. 3513; Popouicz Ul. 12; Popovicze HI. 100, 104; Popowice HI.

2366; Popowskey U. 44; ploczicze HI. 5035; Procopowa {ohce) HI.

197; prosz (gen. sgl. prosa, scruti) HI. 4459; Prossicz Ul. 19, 44;

Prossouicz Ul. 163, 256; Prosovicze, Proschouice HI. {czsto), Pro-

schowsky HI. 3935; proscha (prosz, 1. os. 1. poj.) I. C. XXXIII.

przeprossicz 1. C. XXXVIII, porosba [sum. proba) I. C. XXXVIII.

prosto I. C. XXXIII, prost I. T. XXIX. 596; przirodzona HI. 227;

przirodnym. coadnato HI. 2124; przyrodney bracy HI. 2712; rodzoni

HI. 2944; vrodzonego 1. C. XXXIII. Rogów Ul. 5246, Zarogov Ul.

14, 863, HI. 62, 63, 4489 ; Rogi HI. 216, 3568 ; rogy HI. 2461

;

rzoge HI. 1830; Rogalye HI. 4108; za Rogalcza U. 94; rohathina

(lancea) HI. 4541
,
/orma ruska obok polskiej rogacina, por. sagit-

tam ivlgar. bogaczina [mm. rogaczina) HI. 1997; sts. rogatina;

Roek, Roszek Ul. 4588; Roscow HI. 162; Rosscow III. 594; Ro-
nów Hi. 28; Rogozye HI. 4284; por. sts. rogozi. (papyrus), rogos-

cza Ul. 5176 UW. przyrostek roz-: rozprawa Ul. 1217; rosprawa Ul.

2096, HI. 3157; rozbyl HI. 3082; Ropczicze HI. 3338 ; rothc), U. 89

,

por. sts. rota (iusiurandum); Rosz HI. 2468; Scocziasz HI. i998;

Skoczen HI. 3675; przeskoczona I. C, II. 396; scopy, mutones HI.

3731; I. 0. II. 356; Scopek HI. 3569; scopyecz butiri HI. 2920;

Scorocice HI. 919; Skorowa HI. 3961; Scorcow Ul. 945; skorky HI.

2384; scorki HI. 2176; Skorka HI. 4150, 4518; Skornya HI. 4343;
. T-r TT, <.->l->/-V I 1, 1 . ,1 TT_ ti:: - TT

wlullUW lii. 0\J i , OLUUgUI/.UW Ul. i.U<JV/ ,
Ali. '.^ • I* uixiui.ivc» \J i. Kjyjtju

,

HI. 2417, 4116; Smolyk HI. 4137; Smolsko HI. 4363; Snopek, Snopecz

Ul, 632, 1639; Sobol Ul. 142, 187, HI. 4472; Sobolów HI. 448,

4118; sobolina HI. 4250; Szobotia {wyraz liehr.) HI. 2700; w scho-

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 23
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both I. C. XXXIX. 30; Soczewka HI. 4197; Sochaczewski I. C. XXXIII.
Rossochi HI. 4547; Sokol HI. 3681; Socolnik Ul. 866; Socólniky

HI. 238, 664; Sokolnik HI. 3410; Sokolouicz Ul. 2868; Szokolowsky
HI. 2575; Sokolowsky HI. 4492; Solecz Ul. 47; Solcza Ul. 648,

658; Solka Ul. 1002; Soltysek {wyraz ohcy) HI. 2076; sosna Ul.

4660, HI. 4112; soni Ul 5157; Sosnka III. 4073; sosszny, pinos

HI. 2.536; sosnowa HI. 4112: Sosznonicze HI. 1985; Sówka Ul. 207;
stogy Hu. 3; stoy Hu 17; Stoyanice HI. 657; Stoianouicz Ul. 4;
Ostoya Ul. 544; Stlioyowsky HI. 2462; stoycz, stoyey (5. 06'. 1. 2^oj.)

I. C. XXXIX. 33, 34; stodoa Ul. 3756; w 'stodole U. 88; Stodóka
Ul. 4271; na sztopye HI. 3186; Swossouice Ul. 602; Swoszowice

HI. 2067; szkodi {icyraz ohcy) Hu. 9; szcodi Hu. 42; scodv Hu. 4,

7; skoda HI. 3153; skodi HI. 2963; skodzycz I C. XXXix. 127;
uskodzil HI. 2978; Scoinik HI. 1674; Topola Ul. 2513, HI. 47; To-

polya III. 4159; Trzsytobolca HI. 3410 {por. stsl. tobokch) ; Thop-
por HI. 1210; Toporek HI. 1924, a pod ivpyivem tych loyrazów

Krzistoporzicze HI, 2667 (imr. wyej): woda HI. 546; powodzi HI.

3050; woyth (Vogt) HI. 2636; Lanthwoytli (Landvogt) HI. 679;
woyt HI. 2636, 3125; Woytowa U. 13; wojtha I. C. XXXIX. 58;
woli (woy) Hu. 45, U. 29; wolu U. 50; Woowsczy HI. 1971; Ba-

wola HI. 807, 1399: Woscin {por. wosk?) Ul. 3406; Yoscin Ul.

3536; Zuclina (Zocina? t. j. Zofiaj Ul. 4688 uw.

b) IV zgoskach osnoiony eh: mimki ko- ^ to-, np. komu
U. 13; potomky (po to-mL) I. T. XXIX. 597; kosdi I. C. XXXVIH.
{obok kasdi I. C XXXIII, kady), dalej luyrazy, jak : Mnogolicz Ul.

1728 {sts. m-tnog-); Wissoka U. 36; Wyssoke HI. 353 ; Glyboki HI.

2189; Yyssoka H. 3956; czworo U. op. 5; wtori (sts. Yi-tori) Hu.

29; wtóre U. op. 6; wtorek I. C. XXXHI. które HI. 3234; ktorza HI.

.3018; ktori I. C. XXXVni. ktorim I. C. XXXHI. tiabor HI. 1999;
Jawor H. 4214; Piskorz HI. 4491; Bachórz HI. 2760; Kaczorek Ul.

2702, 2809; Kaczorko Ul. 3321: Piskorek HI. 3805; Piscorouicz

Ul. 29; Piscorouicze HI. 184; Jaworzsno HI. 3348: Jaworszky H.
4295; Javornik H. 4284; Szicora Ul. 5099; Sicora H. 3497, 3500;
Szikora H 3650; viadomo I. C. XXXVHI. swyadomo I. C. XXXIX.
103; swiadomiey I. C. XXXVII; Zablonca (Jabonka?) Ul. 5058
UW. Jablonicza Ul. 8; Jablonycza HI- 1560; Jabonne HI. 4122; La-

szotha Ul. 512, H. 383; Prandotha Hu. 14; Pechota Ul. 4907;
chromotba HI. 4187; ku istocze {pro certificatione) HI. 4263; Piro-

cic Ul. 4172 UW. Cossocice H. 383; Stampocice HI. 361; Grambo-
czicze H. 239; Zambocin Ul. 664; Zabocin Ul. 1411; Prandoczin

HI. 219; Pochoein H. 680; Crassoczin H. 356; Sczecoczini Hu. 49;
cznotlivie I. C. XXXVIII. Wantrobca Ul. 550, 3526; H. 302. 1598;
Ytrobka H. 3758; Czudnocli H. 3728; Lubochow U. 28; Swan-

tochna HI. 548; Gnewosch H. 5099; Lytliwosz, Lythwos H. 1598;
LitiYosz H. 3805; Kurosz HI. 4108; Myrosz H. 4267; Parcossouicz

Ul. 894; panosza Hu. 24; Barthosovicz U. op. 2; Latoszynszky H.
4437; swanthoszcz HI. 2537; miloscz I. (J. XXXVIII. milosczivi I. C.
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XXXVIII, starosta I. C. XXXIII, podstarosczego I. C. XXXIII. Ra-

dostka III. 3.009; Zidow Ul. 544; .Janów Hu. 71; Zandow HI. 2.-};

Grzibow HI. 21)12 a. .Jurków HI. 2803; Slodzeyow Ml. 19'.Jl ; l'ankow

111. 4018; Rbow HI. 3846; Dabroua Ul. 938; dambrowa HI. 322;
1057; Dbrawa HI. 4084; Zidowca Ul. 610, 3277; U. op. 1; Ja-

owca Ul. 1176; HI. 4011; Dambrowka HI. 2370; Striyowka HI.

2518; Crzessowka HI. 2495; Stavovy HI. 3937; syrpowy, gnoyowi
111. 35G7 ; Abramowo U. 38; Makowo HI. 25; Marcuszowo Hu. 62;
Kracova I. C. XXX HI. wfcracovif! {tame), krolowey I. C. XXXIII, s kru-

zlowey I. C. XXXIH. lwowskim I. 0. XXXIII. Janowa HI. 3215;
kmeczowem HI. 3003; Michaowska Hu. 25; Glanbowske III. 1261;
Pankowsky HI 4391; Zakrzowszky HI. 4295; Wilkowisko Hu. 55;
Zandouice HI. 40; Janouicze III. 48; Pawlowicze HI. 2694; Polaio-

uicze HI. 3290; Dambrovycza HI. 4417, Kaczkouicze HI. 4280; Lu-
bowla HI. 3553; yalovytha HI. 3545; Jalowicze U. c. itp.

Oanotua pierwszego czhnu w wi) razach z oony eh, np.

Igo-lomia Ul. 4530 uw., colo-dzey HI. 3230; chlebo-yeczcza HI. 224;
chleboyecze, commensales HI. 4423; chleboycczczamy HI. 4307; clilebo-

ieczczaini I. C. XXXIII. Kuropatwa HI 2700; Curosvank Ul. 16, HI.

165; Kuroswanky HI. 2941; Makoladwa Ul. 4495; Mirosaw U. 21;
Sawomir HI. 706; rancoymi U. 22; rakoymye U. 64; rankoymye I.

C. XXXI. rakoymye, z rakoyerastliwa I. C. XXXIX. 34 ; ssamostrzal

Hu 33; saraotrzecza HI. 2963; obopolnye I. C. XXXI. Baloueza

iBiao-wiea) Ul. 4095; Dobrowoda HI. 546; dobrowolnye HI. 3179;
I. T. XXIX. 597; Dobromirz HI. 2915; Drogodzey Ul. 5242 uw. .Ta-

roslauicz Ul. 8; Crziwosand Ul. 5196 uw. Crzywosandus HI. 8; Crzi-

wopatr/.cz HI. 3505: Lubomirz HI. 673; Lissoliragk Ul. 527; Malo-

ksz HI. 3787; nowogrodky, pee HI. 2036; Staroniua Ul. 605;
Swentoslaus HI. 244; Swentoslawa HI. 560, 759; Suciorba HI. 4206;
Tangoborz Ul. 5257; Thangoborza HI. 119; Tliangoborszky HI. 4295;
Tampoozol. Tapokow Ul. 4852; Slodzey Ul. 4818; HI. 285; Zlodzey

U. 66'^ szodzeystwo, furticinium HI. 2831.

c) IV zgoskach od m i e n n y c h : Noniin. sgl. uiano Ul.

771; wano H. 477; wyano Hu. 31; gumno, horreum HI. 554, 2448;
ptho, compes H. 4459: zitho U. 88; stado, grex H. 1008; bidlo

U.' 4; bydo H. 686, 1016; szadlo H. 4459; Lipno Ul. 769; pando
[signum) I. C. II. 379; Dambno U. 53; Vylno HI. 3521; Thursko U.

35; m.ilo, richlo I. C. XXXIII, dano Hu. 33; I. C. XXXI. zayantho

U. 42; tako, yako U. 54; to taco sstao U. 68; czso sya dzalo Hu.

•55; czo H. 465, Hu. 7; podobnie mshie: Jazdco Ul. 5451; Pasco Ul.

8; 'iwco Ul. 757; Zadro Ul. 608; Franczco HI. 687; Cristco H.
257; Miczco HI. 91; Stako H. 21; Woytco HI. 481 itd. — In-

stnini. dual dvoma grziwnoma U. 80. — Dat. plur. wnancom HI.

881. — Zoc. plur. we Psaroch U. 12; w brogoch I. C. XXXIX.
102. — Gen. sgl. zaimJwic, jak: tego, istego HI. 3215; go U.

50; itp.
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4) Pienuoiia grupa or (ol) + spóg. wystpuje tv jsyJiii

polsldm (ylJco z 'przcstmvl- ro (lo) -f- ^7'^^^^-, jiodczas gdy w cze-

skim i w poludn. - sów. Jzykach wystp^ijc nadto iczduenie *ro,

*ló = ra, b, w ruskicJi za t. zw. no.iHor.iacMe : oro, oo. Losy pol-

skiego- jzyka dzieli te jzyk uyczan. Jzyk ziemi krakoicskiej

nie róni si pod tym iczgldem ivcale od jzyka innych okolic Pol-

ski, i to ju od czasóiu najdaten iejszych.

Przykady: Rlogowo HI. 520; Bloj^oczicz Ul. 537; Blogoczycze

Ul. 4007; Blogossow III. 2912 c; bonie Ul. 3976, 5047 : blonye' HI.

2650; Zablocze Ul. 220. 5477 iiw. HI. 3126 b. Zaboc HI. 301;
Zabloczye HI. 4435: Broda Ul. 3451, HI. 703; brogow {gen. pi.)

HI. 3104; w brogoch I. C. XXXIX. 102; bronicz, tuere HI. 3149;
bronan sze (part. praes.) Hu. 7 ; bronysch, denegas et recusas HI.

4056; bronvcz I. C. XXXIX. 103: I. T. XXIX. 596; obron I. T.

XXIX. 596"; Sbroya Ul. 1986, 2136; sbroya HI. 1638: sbrogy, ar-

ma HI. 3581: Bronissow HI. 517; brosdi Ul. 977: Brosdy I. C. II.

441; brozdi III. 4878; brosd, brzosd Ul. 617; Chrobrza Ul. 5119,

HI. 285; Chrzobrza HI. 5120. {zmikczenie diciku r iv rz jest tak

w tym miejscu, jak w zacytowanym loyej brzosd tworem analogi-

cznym); Chroberz Ul. 4688, HI. 348, 3219, 4547: ochromily (muti-

laverunt) I. C. II. 316; Clirosty Hi. 35; por. sts. chvrasti, rus.

ciYorost; Chrosczina Ul. 777; Clirostna Ul. 3957; droga, na drodze

Hu. 35, 45, U. op. 2; Drozeyouicz Ul. 7; Droszicouicze HI. 257: Za-

droze HI. 4305; Glod HI. 2403; Glodowska Hi. 4101; Glogowany
HI. 668: Gloskouicz U. 6; Gowa Ul. 1456,' Hu. 18, 1399; Glowka
HI. 2061; Glownya HI. 2294; dlownye (pro glownye?) HI. 2970;
Glowecz HI. 529; glownya, tifionem HI. 4514: Glowina HI. 3858;
glowycze U. c. gowni I. C. XXXIII. Grocholka HI. 4025; Grodek

Ul. 468S HI. 534; gi-odu {gen. sgl.) I. C. XXXIII, ogród Hii. 2;

ogroda I. C. XXXIX. 103; ogrody I. T. XXIX. 597; ogródek HI.

3133; Smigrod HI. 3017; Zmygrod HI. 3824; przegród HI. 2758,

3864: pregroda Ul. 2347; przegrotlida Ul. 3560; przegrida HI. 56,

214, (367, 768; zagroda HI. 503, U. op. 6; wangroda. vila HI.- 1156

;

wangrode {gen. sgl.) Ul. 5484 nw. wagrody HI. 2753: wangrodna

Ul. 4725; Grodna HI. 272; Grodzina U. 35, HI. 392; Grodziczki

HI. 4553; Podgrodz Ul. 5091, HI. 2754; Grodovicz.- HI. 4474; gro-

dzi! U. 99; grodzyoz HI. 3864; roszgrodzila (dispersit) I. C. II. 373;
zagrodzono HI. 1921; Ogrodzenecz Ul. 1803, HI. 83, 4075; grodz-

kye I. C. XXXI. Kos (kos) Hu. 17; Closecz Ul. 2160; koda: z ko-

dy HI. 3409; clody salis HI. 3975; klodky, truncellos HI. 4497;
klothka U. c. crobya? por. czes. krabice, HI. 3425; Crol HI. 1130;
króla U. 22; królem I. C. XXXIV. Crolowa HI. 3159; Crolouicz Ul.

3963; Crolouice HI. 553; kroowicz Hu. 73: crolewiczow, regulorum

HI. 2539; krolevicze HI. 4110; crolewstwo HI. 1857: krolewstwa I.

C. XXXIII, w krulestwye I. C. XXXIX. 31; krolew.sky I. C. XXXIX.
118; krolicy HI. 4071. Cromoow Ul. 2309, HI. 1, 8, por. stsl kra-

moa (seditio); Crowodrza HI. 651 ; krotki I. C. XXXIII. Lodzynszky
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111. 4487: por. od, stsl ladija, '•oldija; lokczem III. 4081 ; lokyecz

I. XXXIX. 159; Mlodzow HI. '()96; modzik HI. 2052; Mlodoczin HI.

•J5i)5; mlodi I. C. XXXIV. Mlodzcyowice 111. ;if)'6, 2782, iJUSIJ;

Mlodz.-yowszky III. ;}959; Mroczko, Mror^co Ul. 137, 297; Smrocow

HI. 274; Mrowycnsky HI. 380(5; iMrozon III. 2050; Mrozowyf 111.

4101; pliitlma I. C. XXXIX. 159; Ploczienn>czy II. c. prom, M;ivis,

HI. 1009, 1637; proporzec HI. 3152. por. sts prapon, ; \vi])rowszi,

exooriai)do HI. 2255 [por. pró, rus. poroti) ; sprotidi I. (J. XXXII.
proznya Hu. 59; prosno HI. 2834; robota HI. 2874; robotlmogo I.

T. XXIX. 597, pa-robek : parobfu {dat. sgl.) Hu. 55; p-trobky, faini-

liarcs HI. 1903, 4099; rola Ul. 4135, Hu. 58, U. 25, HI. 3681; ro-

lev U. op. 8; Rolye III. 3(58 1 ; w rolach I. C. XXXIX. 104; Som-
nik Ul. 483; Slomiiiky HI. 2996, 3092; Slumnyky HI. 3694; SIo-

wykowsky HI. 4218; Sroczicz Hu. 31; Strogoboricz Ul. 4; Stroza

Ul. 11, HI. 3233, 4101; Stron HI. 546; strona U. op. 9; Stronye

HI. 3494; stroni (pli(r.] 1. C. XXXVin. strony I. C. XXXIX 30;

obyedwye .stronye 1. C. XXXI. postronnim 1. C. XXXIII. Troky,

l^hroky HI. 3521; wlod.-irz III. 2849, 2927; wlodarius Ul. 911, HI.

23 {obok Wh.darius HI. 421); wlodyka, wlodika, wlodistwo HI. 2167

;

2369; wlodica HI. 1490, obok wladika HI. 1829, 1603; Wlodzislaw

Ul. 35, 119, HI. 53, 352, 2814 a. 4208; Wlodislaw HI. 4519; Wlo-

dzyslawsky HI. 4519; Wlodzimir Ul. 2613; Wiodzimirz HI. 2118;
Wlodco lii. 49; Wlodkowa U. 16; Wlostli Ul. 300, HI. 71; Wlost

U. 83; Wloscibor Ul. 646, 1100; Wlostowycze HI. 40(")0; Wiosna
Hi. 1766, 1767 {to wieJm XVI wasny I. T. XXIX. 590; wlisznc

I. C. XXXIII, wlasznego 1. C. XXXIX. 30, podobnie jak dsi]:, —
Wiwloka HI. 3456; szvloczil HI. 1941; podwloczancz HI. 1512; wlo-

cznian (Iiastam) 1. C. 11. 351; Vrobl HI. 4101; Yroblouicz Ul. 607;
Wroblouicze HI. 172. 203, 4120; Wrona Ul. 4519: Wronin HI. .529;

4196; Yroninecz Ul. 4, 799; HI. 44; Wroninsczy HI. 3979; Wro-

nyczky 1 C. XXXIX. 31; Gauron Ul. 2355, 2914; Gawron HI.

3423, 4022; Gaffron HI. 4413; Gawronek HI. 4422; Zavrotli Ul.

4398; wroizil U. 35; wrocyla Hu. 39; vrotlia, ostia III. 3432, 3436;
wrotha, valva HI. 4443, 4497; wrotnitstwo (portulania) HI. 2845;
wrothny, ianitor HI. 2771; wroczicz I. C. XXXI. Wrocirzis? Ul. 130;
Wroczinowa Hu. 7; Wrocimouice HI. 502; Zdrova HI. 3302 a., sdrov,

sdroyye 1. C. XXXIII. Zota HI. 3072, 4215; zlotich HI. 3247; I.

(I XXXI. we zloczie 1. C. XXXII. ZIctnik Ul. 698; Slotnyk}- HI.

320; Zlotnyky HI. 2699; szlob HI. 4459; szloby HI. 994.

o) Samogoska o przesza po j praicdo}>odob)iie iv dobie

praslow. IV e, którego lady mamy w naszych zabytkach: dal. sgl.

Msczigevi U 94; Zagayew HI. 4483; Sluzew HI. 4406; ProsJievicze

I. C. XXXI.: proschewsky I. C. XXXHI. itp. Formy te jednak

icystpnj ju od najdaivniejszych czasóiu tylko sporadycznie iv j-
zyka polskim, przez analogia^ bi)iviem zostao iv podobayrh. ivyp((d-

kach najczciej o ivproivadzone napowrót , np. proscliowska 111.

2978; Prossouicz Ul. 163, 256; Proscbouice HI. {czsto)
:,

pioschow-
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skim I. C. XXXVIII. Szlushowsky HI. 4427. We losselUch wic
podobnych icypadkach nic naley samogoski o mcaa za pierwo-
tn, powstaa ona bowiem ju na gruncie jzyka polskiego. Podo-
bnie nie jest samogoska o pierwotn iv takich icypadkach, jak
np. Wyelo-glowy III. 4226; wyelopolskyego I. r. XXIX. 597, bo i tu
o pou-stafo z e (= ije) tylJco przez analogi (por. wyej 3 6); starsze

formy s iv naszych zabytkach jzyka ziemi krakowskiej jeszcze
i w wieku XV do czste, por. Wyclepolsky de Wyelepulye HI.

401)9; Wieliepolky HI. 4534; WyelegIovsky HI. 4295; Wyelcglow-
sky HJ. 4271.

Sow. b.

Dwik stsow. h wystpuje iv jzyku polskim jako -"e (Jo),

lub te ginie zupenie. Jak wiadomo, dicik ten slow. zastpuje
indoeur. i luh e.

1) Jako Je wystpuje stsow. dwik h iv nastpujcych przy-

kadach naszych zabytków : -

a) w zgoskach rdzennych jak np. czescz (oie, tbstb?)

Ui, 3; Czebrowskj lp)or. sts. cbbn., labriim; lit. kibiras) HI. 281:
dzen {sts. dbnb) U. 61; dzie I. C. XXXI. XXXIX. 112; rakoyem-
stwo (jbm-) U. 20; I. C. XXXIX. 31; rancogemstwa Hu. 12; rko-
gemstwii HI. 3267; rankoiemstiiwem I. C XXXI. Lewco , Lewkonis
{sts. lb\-h) HI. 74, 117; po myeczu {sts. rabCb) HI. 2913 a. me-
czowa Hu. 44; Meczslaus HI, 75; myeczcm HI. 3104; pyes (sts.

pbsi) HI. 2341; srzegny (citka, por. sts. stbgno, feraur) HI.

372, 611, 612, 631. 1057; exitorium alias zczegny, zdzegny HI.

3131; V sczegen HI. .3048; Sczekliu (Scieklin, j:>or. stbko?) Hu. 3;
S<zeclyn HI. 306; przischedw (bd-) Hu. 71; przysclietw U. 76; wy-
s'iedwschy U. 59; vischedl U. 24; wysszedl U. 1; wschedl U. 7;
zasedl I. C. II. 439; przisedl HI. 2863; I. C XXXIV, wyscliedl HI.

4368; przyschedl I C. XXXIX. 112; ues (vbsb) Ul. 645; wess HI.

459; wyes HI. 3407; vyesz HI. 3993, 4021; viesz I. C. XXXI. po-

segl (bg-) HI. 2946.

b) w zgoskach przyrosfkóio osnoionych, np. grziwen {gen.

pur. do wyrazu grzywna = grivbna) Hu. 21, U. 41 ; grziwyen HI.

3082, 3114, 3276; I. 0. XXXVIII, gryften HI. 2475; podobnie
gen. pliir. panyen U, 34 ; czwyerczen (nom. sql. wiertnia, mensura)

HI, 4180; yeden z dzylecz I. 'c. XXXIX, 104. — dalej w formach
nom sgl. jak: nyewien-n HI. 3247; vinyen I. C. XXXIII. povynyen
i. T. XXIX, 598; zaguraeniia HI. 372; gumyenua HI. 4112; sciiszen

HI. 2691; Grudzen, Grudzyen HI, 4308, 4309; posslusszenstwo HI,

1876; wfposluschenstwie I. C. XXXIII. Kocz.l Ul, 7; HI. 393; Kozel

Ul. 665; Karze HI. 3818; suebnik I. C. XXXIII, sluzebuyka I. T.
XXIX. 597, 598 ; slvzebnika HI. 2826 ; nader liczne wyrazy na -ek,



183

ec, jaJc np. Paszek Ul. 52G7 ; Passzek Ilu, 59; Brzanczek III. 171;
Banczek III. 3401; Fianczok HI. 606; Pranczeg HI. 2503; lanzek,

lzck (|)ratiim) HI. 4356, 4373; Larisefz HI. 57, 77; lanecz (pratimi)

III. 2650; Maczek Hu. 41; Stassek Hu. 13; Swanszek III. 262;
Swyasek, Swaiisek HI. 3936; Wilczek U. 84; Penanszek HI. 662;
Penasecz Ul. 621; Pieniek III. 4173; Latossek III. 3934; clobucek

HI. 2176; policek Ul. 59'; zaiaozek I. C. XXXIII. Bratecz Ul. 4265;
Chamecz HI. 340. 2905; Chatuyecz HI. 3588; Golecz HI. 504; Gro-

(Izecz HI. 2344; Grorayecz HI. 3739; Garnecz Ul. 2559; Koueczpole

HI. 26, 3649; Marzccz Ul. 863. U. 50; Nyemyecz HI. 4494^ oczecz

Hu. 46; Ocziecz HI. 4234; Solecz Ul. 257; Sedlecz HI. 149; Szcizy-

piecz HI. 2431; Szlavyccz HI. 4276; Shvynecz III. 4434; Strzelecz

Ul. 816. U. 10; Stcenecz Ul. 225; Tynecz Ul. 117; HI. 70, 126;
Thinecz HI. 3407; tilecz HI. 3542. Baranccz Ul. 608; Barzanecz Ul.

2568; Dabouecz Ul. 4110; Jastrzabrcz Ul. 4692; .lastrzambecz HI.

308; cawalecz (particuh prati)Ul 2817; dibilecz HI. 40; Kobilecz

HI. 3723; Kunoucz HI. 29; lascoueez HI. 372; Lyppowyecz HI.

3919; Obulecz HI. 3993; postawecz HI. 2364; Synowecz HI. 358;
sinowecz HI. 2981; Sinovyecz HI. 3607; Schidlowiecz III. 4534; sza-

pranecz Ul. 2542; Saphranecz Ul. 2607; Sciaffranecz HI. 353; Swe-

rzinecz Hu. 43; Svierziniecz HI. 4022; Oweczka Ul. 5211; kupyecz-

ske Ul. 3890; radzyeczkyego I. C. XXXIX. 58; itp.

To e, zastpujce prasow. dwik h, przechodzi nastpnie, po-

dobnie jak pierwotne soiciaskie e {por. ivysej) w samogosk o,

jeeli po nim nastpuje diuik twardy. Tak np. ju w iv. XIV
znajdujemy obok Koczel Ul. 7, HI. 393; Kocel Ul. 979; Koezol Ul.

872. por. te Jarzonek (jar-n) HI. 548; Studzonky (stud-ii-) HI.

215 itp

2) Pierwotne soic. ginie w jzyku, polskim:

a) w rdzeniach loielu o.^inóic sowny eh, np. bral (z ^btra-

Ii) Hu. 44, HI. 3240, 4038; braa U. 74; przebra Hu. 18; obra
I. T. XXIX. 596; bracz I. C. XXXIX, c^c^ion abo cjtliac^i i. C.

LI. 663 (bteni, itti); racojmey (jbm-) Hu. 16; Przeyma HI.

4090; naymem HI. 3821; zaymuie i. C. II. 259; nye prze se {non

indicit se, pbr-, inf. preti *per-tij HI. 4384; subst. prza, np. wnyg-

d we prz Hl.'4li0; wyssla (std-) Hu. 14; przisle I. C. XXXIH.
po \viszczv (po wy-ciu) U. 38; wischcza (wy-cia) U. 48; doszcza

(do-cia) HI. 2467: zasczie 1. C. XXXVIH. wesczye I. C. XXXIX.
58; iSzdow (bd-^ HI. 353; Sdow Ul. 3024; poszszono {ibg-} U. 54;
nyessgia HI. 2963; sesgla HI. 3104; Poszszar HI. 426.

b) w zgoskach rdzenny eh wielu innych wyrazów jak:
cia, cieniec, cica, np. cum Swantochna ipsius socro vulgar.

tscza' HI. 1365; Tzsczenecz U. 3; Tsczenecz HI. 194; Thsczenecz

U. 59; Tliczicza HI. 4282; w wieku XIV pisano te Stceueoz Ul.

104, 225 ; Stenecz Ul. 454 , Stcicza Ul. 66, 227, 621 ; tbstb (?) por.

czescz Ul. 3; cibor (Czibor Ul. 605; Czczyborium HI. 54; Cbsti-

bon.) ; Czozir-ouicz Ul. 802; HI. 76; Czczykowsky HI. 4484; Czchów
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'11. 684; Czchowka Hi. 3454; czso (cb-so) U. 4, 5, 19, 20, 25, 62,

Hu. 39, 55; cso Hu. 72; niczs U 18; niczss U. 21; nits (ni ct-so)

HI. 3156; cztirzi (btyri 2 pierw, cetyri, j^or. lit. keturi , -rj^ftos,

.ikr. catvaras) U. 39; ccztirzi HI. 3276; czth)'r (gen.) Hu. 25; czti-

r/.ecli HI. 3177; czterdzesczi HI. 3240; cteri U c. fcztherzech I. C.

XXXI. dnya (dbiib, f/cn. s(/l.) Ilu. 23, I. C. XXXVII. XXXIX. 113;
dnyow I. C. XXXIII. Lgota (Ibgi. jior. skr. laghii-, rjr. e\ayyq),

Ul. 274, 284; Lsrino Ul. 251, 448; Lsczinska vola Ul. 53Ó8; we Lvo-

vye (IbYi) I. C. XXXIH. zaimek mnye (mbne) I. C. XXXIV, mnam
(mbn) I. C. XXXVIII. Mstów (mbst-) U. 13, HI. 2928; Msthow
U. 97; Nemsta Hu. 34; Nyemsta Hu. 2465; Nyemscziaiika HI.

4188; M.scziwoy Ul. 556; Msczigneus HI. 177; Msczislaus HI. 185;
Msczisclico HI. 66; 177; Sm'isco (sic) Ul. 461; Msczugius HI. 174:
Msczuj HI. 4391; Msczvy I. C. ^XXVHI. Pnyowa (pbnb) HI. 4150;
Pssari' (pbs-fc; Ul. 5489; Psar Ul. 1.58, 2936; Psary HI. 3, 12, 16;

Psarska HI. 257; Pstrossicz (pbstrt) Ul. 6, 301, 303; Pstroschicze

HI. 49; Pstroszice HI. 121; Pstrzosicze HI. 2121 ; Pstruclia HI. 3916;
pszenycze (pbseno) I. T. XXIX. 598; Sddza (stsi. stbza?) HI. 36;
Szdzech Hu. 61; Sklary (stbklo) HI. 4424; Trzczana (*trbstb, sts
tr-hstb zgadza si z lit. strustis) HI. 'dldb; por. Trestka de Trzesczin

III. 3489; wszim prawem (vb?b, skr. viva) U. 46; wschtczi U. 94;
wsytky U. 68; nawsye (vbsb, wie) HI. 3755. 4372; nawssa HI.

1951; przewsya HI. 2798; wszi (w ii gen. sgl.) I. C. XXXI. we
wschy {loc. sgl.) I. C. XXXIX. 102.

c) IV zgoskach przyrostkóiu osnoicny eh np. kopcze {plur.

do kopbcb) Ul. 4627; oezcza [gen. sgl. do otbcb) HI. 842; otczo-

wye (phir.) U. 12; dzeczmi (^detb-mi) U. 17, Owczar (por. ovi,ca)

Ul. 737; zdraczcza, zdrzaceza, zdzadcza HI. 2253, 2254, 2479; po-

stawcze (plur. do postawiec) HI. 2661; Jastrzambczy HI. 1399;

S<-hafrancze [plur. do Szafrauiec) HI. 4024; dzylcze, dzyelcze, dzyl-

czamy {gen. pi. diylecz) I. C XXXIX. 103, 104; postawczowa {od

postawiec) HI. 3816; w Lysczu (^por. ysie) HI. 2904; Paczko

[suff. bko) Ul. 4438; Franczco Hu. 38; Pranezkouem HI. 2451;
Pasclico {por. Paszek^ U. 26, HI. 248; Brzanczco Hu. 50; Maczco

HI. 51; Manczka HI. 2374; Swadzba U. 18; Wanczslawa (vtj-

savi) U. 28; Wanczslauicze HI. 75; Wczslauicze HI. 3298; Racz-

slavicze U. op. 1. Lubeczsca (su^". -bski; HI. 40, 303; Tineczskemv

U. 33: nemeczske Hu. 11; craweczsk HI. 3050; Morauiczsca HI.

919; Wirzbiczsky HI. 758; Czarnoczsky HI. 4357; paskich I. C.

XXXII, grziwni {suff. -bnay Hu. 12; nadworziiy HI. 2839; poslusny

HI. 3240. itp.

d) na kocu wyrazów, np. xandz {por. sts. KT>ii,x^k) U. 9;

Pancliyrz III. 549; Medzwedz HI. 181; Negowaucz HI. 590; dzisz

U. 49; raacz (*matb z *matl) HI. 3262. itp.

3) Prasow. grupa *tbrt, która w staroshw. przecliodzi

w trbt, jawi si iv naszych zabytkach w postaci firt (filt), fift,

fcrt, t'art np.
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t'iU: Vilkow Ul. 52G7; Yllczco Ul. 958; Wilczeo 111. 177; Wil-

couice HI. 437; Wilkowiska U. 25; Yilczcouicz Ul. 15; Wilczcowsky

HI. 2881; Wilk HI. 4025; Wilków HI. 3074; Yilczek III. 3070; IMl-

chouicze 111. 101; Pilcza Hi. 575; Pylszno 111. 3455.

rirt, fiH: Czirno Ul. 914, HI. 328; Cirzna Ul. 4131; Czirny-

cza HI. 055; Czlrnecliow Ul. 810, Ul. (585; Czyrnyecliow III. 4299;
Czirznechow Ul. 4983 uw. Czyrrana HI. 919, 4547 ; v czirnya U.

op. 5; czyrpyecz I. C. XXXIX. 34; birzwna (trabes) HI. 851; w dzir-

szenyii HI. 3018; dirszenye HI. 3239; w dirszenyu HI. 3239; pasirz-

bicy III. 453 ;
passirbycza HI. 3373

;
pasirbem U. 03 ; Pirzga (sts

prbga, yjopa, Miki. I'' 30); Pirzchonice HI. 297, 310; Pirzchow III.

2009; Pyrzchala HI. 3449; Pirzchoviecz (ohoJc Przclioviecz) HI. 4139;

pirzwey U. O, 83; pirworodimy HI. 2400; pirwey, napirwey I. C.

XXXI. XXXIH. pyrwy I. C. XXXIX. 58 ; napyrwy I. C. XXXIX.
31 : pyrwszem I. T. XXIX. 590 ;

pirwszera ibid. 597
;
pyrzwa I. C.

XX'XIX. 127; Sciiba Ul. 2895; Szczyrba HI. 2370; Syrpek HI.

4112; Scirka Ul. 4407 uw. Swirczinsco HI. 933; Yirbno Ul. 544,

505; Wirzba, Wirzbicz.i Ul. 7, HI. 272, 4514 ;
Wirzbno Ul. 078, HI.

48; Yirzbicza Ul. 7; Wirzbye HI. 2054; podwirzbe HI. 08; szawirz-

bya I. C. II. 283; wirzb {gan. pi) U. 50; wirzbyn HI. 804; Wyrz-

bantha, Wyrzbyathara HI. 2408; 4550; wirczak (vertibulura) I. O. II.

328 ; Wirzchoslaus Ul. 3 ; Wirzchoslava (fem.) HI. 288 ; wirzchouisko

Ul. 038, HI. 227; z wyrzchowysky HI. 3821; na virzchu I. C.

XXXYIII. Zyrkow, Zyrkowsky HI. 4047; Zyrkowicze HI. 2432.

fert: czwyercz I. C. XXXIX. 159; czwertbna HI. 3185 ;
czwert-

nya HI. 4053; czthwerthny Hi. 2920; czwyerczen HI. 4180; zdzer

cza HI. 534; dzerszi Hu. 2, U. 55; dzerszy U. 60; dersza (5 2>ZMr.)

Hu. 34; dzyerzecz I. C. XXXIX. 159; dzerszal U. 10, 00; dzierzal

I. C. XXXI. dzyerza I. T. XXIX. 590; sadzier.sal HI. 3177; odzyer-

szala I. T. XXIX. 590; vidzerszeli HI. 3200; vydzyerzely HI. 4302;
dzerszeiiya Hu. 37 ; w dzerszenyv U. 20 ; w dzerzhenyu Hu. 02

;

w dzerzeniu U. 1; dzerszene HI. 3125; dzerszawcy HI. 3830; dzier-

awcz I. C. XXXHI. Dzerzco Ul. 824; Dzerszconis Hu. 57; Derszco-

nis Hu. 39; Derscow Ul. 32; Dzerszek U. 17; Persscze HI. 434;

piersczien I. C. XXXII, do ssmerczi U. .10; po ssmerczy U. 00; po

smyerczy I. C. XXXIX. 58 ; Szmerdzcza HI, 3407 ; Szmyerdzcza
HI. 4224 b. thwyerdz {gen. pi. fortalicium) HI. 3790; vkwierdzicz

I. C. XXXI. Yerczalka, Yerkalka Ul. 3842, 3845; Yerkzalka HI.

4209 uw. ; Yerczicza HI. 12; Wyerzchovysko HI. 4509.

fart, a ivzglednie cart, mrt, z pierwotnego H-ui, *ghrt, np. Czar-

nocin Ul. 152,5293; Ozarnochow HI. 590; Czarn>ssa HI. 549; Czarn-

ków HI. 3339, 4480; Czarni HI. 4112; Czarna HI. 3937, 3993,

4021; Czarnoczsky HI. 3329; Czarnotbsky HI. 3754; Czarnochouicze

HI. 4113; Czartbkowsky HI. 3935; Zarnow HI. 3711 ; Zarnouecz HI.

str. 41, 42. 43; Zarnouicza U. 20; Zarnovnicza Ul. 14, 953, Zarno-

weczsky HI. 3007 Ud.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 24
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Sow. X.

Dwik starosow. i zastpuje indoeurop. krótkie u, luh te
jest osabieniem niejako pierivotnego o. W jzyku polskim prze-

szed ten dwik w e, luh te zgin zupenie.
i) Staros. i odpowiada w naszych zabytkach dwik e z po-

przedzajc spógosk tward; np.

a) IV zgoskach rdzennych: beczky (acc. sg.) HI. 7 ;
^)o/".

5^5? BT.YLK.1. Beczkaiu Ul. 1057; Cliechel (por sts. .yi.k.ii, Ul. 212,

900, HI. 18, 138; debrza {sts. d-bbrb) HI. 2894; debrz HI. 3655,
4495; Dadebrcz HI. 4175; depczes {por. sts. ttptati) HI. 1366
drew {gen. pi.) U. 47; Kelcouicz (por. kie, ka, ^k^i) Ul. 43
Nacel (Nakie?) Ul. 25; Gyemza {por. g-Bmzati, repere?) HI. 4101
mesclina (via uae dicitur, m^Bcli mech?) HI. 71, 3371; szep (anno

na, ^s-bp^?) HI. 2288; pyanczszeth {sts. s-sto) I. C. XXXIX. 102
setnego I. C. XXXVII, wstecz (\"bzT,t-&k-) HI. 2999, poenam XV.
wstecznya Hi. 1566; fstecz HI. 505, 536; ffstecz HI. 96; {w naj

starszych ksigach pisano : stwecz Ul. 150; stwecna Ul. 480; swet

czna Ul. 355, 377, 1292, 2967, 3278, 3343, .3388, 4182 uw.; Swe
czna Ul. 243, 1178, 1216, 2930, 3004, 4014; a nawet swetna Ul

3434) ; Trestca de Trestczin {jior. sts tristb, lit. strustis) HI. 523

;

posew (ztyati) HI. 2990.

b) w zgoskach osnownych: ten {^t-bn-h) Hu. 16; I. C.

XXXVIII, i analogiczne yen U. 22 ; liczne wyrazy na -ek (-"Bki), jak

Bochnek Ul. 2517; Bobrek HI. 3629; Darabek 111. 121; Dud: Ul.

2834; Falek HI. 463; .Fr.mek U. 7; Hanek U. 71; Janek Ul. 2;
Jazdek HI. 3818; Jurek HI. 699; Yurek HI. 3298; Climek HI. 473;
Cretek HI. 3861; ciibek I. C. H. 413; Cudlek HI. 2084; Kurek HI.

4465; Lysek HI. ^3822; Pyassk HI 544; pyathek I. C. XXXIX.
103; Swantek HI. 3114; Sandek HI. 4133; wiadek I. C. XXXII.
swyadeczstwo I. C. XXXI. Stralek Ul. 5235; Thoniek I. C. XXXII.

Woytek HI. 441; Zydek HI. 3987; Baranek Ul. 5222 uw. Gandanek
Ul. 4558; iMarsalek HI. 2695.; Nedzalek HI 79; osseuek HI. 3821;
podsadek I. C. XXXIII. Potstauek Ul. 687; Rosnmek HI. ^075; wV-

zinek I C II. 398; vsitek, vzitek HI. 2849. 3236; Wyerzinek HI.

4188 itp. dalej tv ivyrazach, jak : Mikel Ul. 881; Gawe HI. 3135;
wider HI. 3720; bamben HI 3211; Babenkowa HI. 1834; Jagenka

Ul. 908, H 2655; Vangorcze HI. 3554; vangerskego I. C. XXXII.

Bociensky HI. 656; Brzuclien.sky HI 2268 ^- Instrum. sglr. te-

matóiu na o- i -u-, jak: gwatem Hu. 52, U. 6C), III. 637, 900, 904;
Woytkyem Hu. 69; sluszel)nikiera U. 9; poczanthkem U. 25; luppem

HI. 3581; langem HI 3947; listem I. C XXXIII, czassem I. C.

XXXI. sandem I. T. XXIX. 598; synem I. C. XXXni. zakadem I.

C. XXXI. — gen. plur. sosnek U. op. 5: stayanek (ibid.), itp.
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c) iv przyimhach i narostkach, np. we Psarocli U. 12; we mlin

HI. 3125; we zgub III. 270(3; nywecz U. 60: wnj^wecz I. T. XXIX.

.51)6; Yesrnye I. 0. XXXI. obesLini faiUMsati) HI. 2759; (.be.sle I. O.

XXXIH. obesl.-inye I. C. XXXIX. 112; ode czstr latli U. 99; z ode-

prz HI. 41.81: podeprzecz HI. 4260; podesrano fpoderzane^ I. C.

XXXVH1. zebrali na zebraniu (s7,-) I. C. XXXVIII, zesnala I. T.

XXIX. 590 ifp.

2) Starofit. i. (flnip. iv jzyku polskim prawie bez ladu:
a) IV zgoskach, rdzennych, np. Bsow (por. bez, gen. bzu)

Ul. 64; bru {ge)i. de mileo, ssl b-brt) HI. 1435; chczal (cii'Lt-) U.

51, HI. 2957; chczely U. 61; clicza (7. sgl. praes.) I. C. XXXIV.
XXXVHI cum gays et dbrzi Ul. 5412; we dbrzi HI. 2752 (imr.

debrz HI. 2753, sts dibrb) , Dmoszycze (obok Dymoszycze, por.

sts. dtnia, dati) HI. 3«43. 3845; Dsczewicza yssl diska ?) HI.

480; Gbelszky, Gbelsky HI. 3091, 4299, 4304; Gdanszco HI.

3439, Gdów Ul. 64, HI. 54. 279, 2917; ^Yignanow U. 28; wegna
(ginati) HI. 2895; I. C. II. 442; vegnanycz HI. 3771

;
gwat (*g-bvaItTi

2 nicm. Gewalt) U. 66; Khy {por. kie, ka?) HI. 2211; kmecz

(stsl k^met-b) HI. 3003, U. 66; kmyeczem Hu. 69; kmecza HI.

3179; kmyecza U. op. 6. kmyeczye I C. XXXIX. 103, 127; Lga-

now {por. tgati), HI. 625, 4269; Zacrzow (por. kerz, krza, k-brt)

Hu. 27; Zacrzonicze HI. 346; Myedzikrze, Myedzikrzow HI. 4112;
Msan.i {por. mecli, m-beli-?) HI. 3855; zamki (m-bk-) U. c. szamkow

I. C XXXIX. 58, ziimkowera I. T. XXIX. 596; odemknyenyv I. C.

XXXIX. 58; oberwana (rvati) HI. 1855; Rszana (por. rib) HI. 514;

ssal (siati) HI. 2969; obeszlacz (nuntiare) HI. 2145; posli (posy)

I. C. XXXHI. posia I. C. XXXIX. 127; ospy Cproyentus, o-stpi.) HI.

3917; Sanspow HI. 635, Hu. 38; Sasspow HI. 2816; Saspowsky

HI. 3712, 3881; sto (s-to) U.- 94; I. C. XXXH. gm. szta, ssta U.

44, 53, Hu. 70; dttal. dwe sscze U. 22; poszwa (tegumen, por. po-

szewka) HI. 2036; poschwa HI. 3752; poszwycze HI. 4459, pritka

((tk-) Ul. 5047; pritky Ul. 5063: przythkna Hi. 3008; I. C. II.

425; przythky (sustentaculae ad saepem) HI. 4222; I. C. II. 405;
natbknl HI. 1137; tkno HI. 2698; przitliknyon I C. II. 283;
przydkiiyona I. C. XXXIX. 159; tkanka (rubea) HI. 2036, tlikanka

(criiiale de pyerlis) HI. 2413; wnank (y-nkt) HI. 1457; fem. wnanca

HI.' 1063; pozwaa (z-byati) U. 16; poszwu (gen. do pozew) Hu. 34;
przipozwa HI. 1821; na przeposzwanera HI. 2908; o wyswanye HI.

2703; pozvi (plur.) I. C. XXXIII, pozwy, przipozwy I. T. XXIX.

596; pozwotf (ibid.) 598.

b) w zgoskach osnownych: kto (k-s-to) HI. 1348; I. C.

XXXI. ivyrazi) z przyro<-t. tko, --bka, jak: Hubko Ul. 1916; Woytico
HI. 271; Michalco HI. 322; l>anko U. 92 ; Pywko HI. 2461 ; Szytko

HI. 3917; pod.dka, podsdkyem I. C. XXXHI. plur. dolky HI. 1639;

rbky HI. 2655; przimarki (gen. przimarek) HI. 3512; ganky (sglr.

ganek) U. c. spathkv {gen. do spadek) I. C. XXXIX. 30; vpadk}'em

I. r XXIX. 597; sswadczirai (por. wiadek) U. 4; swatc/imy HI. 119;



sswadczó U. 57; swiathczicz I. C. XXXIV, swyatczyl I. C. XXXIX.
34; fem. Babka Ul. 4186 uw. matka U. 23: Cristca HI. 326:
Nastka HI. 168, 3614: Femca HI. 474: Zbka HI. 2781; Galka
HI. 2496; Strzaka HI. 3410; Rzsska HI. 3309; Skaka HI. 4277:
Zylka HI. 4112; Myarka HI. 4428: pho: Tr.-.mbki Ul. 5231; loc.

sgl. na rudcze HI. 358. — dalej w icyrazach, Jak: Kachna HI. 3824;
Crzichna HI, 3732; w formach przyimdlwivych, jak: zakladmy HI.

4307. itp. Natvet wyrazy na -ek (--bk-b) wyrzucaj niekiedy e

{a iczgldnie -i) w nom. sgh np. Bork Hi.' 441 : Verzvnk, Werzink
HI. 399, 1718.

c) na kocu icyrazótc, np. spass HI. 242, 271; jass {ss
jazi, caualis) HI. 557; zapiss U. 91; Szalass HI. 919; Zalass Ul.

4549 ; zapisz I. C. XXXI. zapiss I. T. XXIX. 598 (jnsownia ta

przez SH jest niejako .ladem odpadecjo dwiku t.) : praw HI. 647;
I. C. XXXIII, rad I. C. XXXIV. Zambr HI. 309; w' zoeniach: Bo-

gdal HI. 3407, 3840 ; Suchdol HI. 563. 2702
;
polyedneynaczcze Hu.

38
;
poltrzeczyey Hu. 73 : iv przyimliach i narofitliach^ jak : Obrzuth

HI. 364; obyechal U. 9; obwanzala s\"a Hu. 39; obyw HI. 1979;
obyansowal sye U. 63; obyadnego HI. 3771; obiawiara I. C. XXXVIH.
po obmovach I. O. XXXVIII; oth 30 lat Hu. 62; othpyram sza HI.

3217; odpyiram sza (ibid.); k ne}' Hu. 47; podda Hu. 12; podzam-
cza I. C. XXXIX. 112; ss (si) yego wol Hu. 71; ss woy U. 54;
ss yego kasn U. 54; na ssmowye H. 3085; posspoicze U. 49;
Srzancice HI. 493, 690; Zrzatha de Zrzacicz Ul. 984: ze Srzenczicz

I. T. XXIX. 597; rosyl HI. 2709, ss {sts. \z-h) swego domv U. 4;
z cliiscie U. 30; s nyey Hu. 36; z yey domu U. 76; strony {zam.

z strony — sstrony) I. 0. XXXIX. 1 27 ; wzancz (vtzT,-jti) Hu. 48

;

wzol Hu. 71; wsal H. 3247; wszia I. C. XXXVII, 'wswalil HI.

2336; Ysczgnl HI. 3089; vzdal H. 4362; wsdawne H. 1130;
wstecz H. 27, 12ai ; fstecz H. 75, 1696 itp.

3) Prasiow. g r n p a Hi,rt, Hiylt^ która wjeyku staroslow. prze-

chodzi w tr-Bt, ttt, jaivi si w nccszych zabytkach iv postaci tart,

tct (toh), tut, np.

tart: Barzny (sts, bnz-h?) Rl 32?A; barwerz (briv-) H. 3331

;

cliarczicza Ul. 1643, HI. 954, cztwartey U. 19; czwarthi I. C.

XXXn. czwarti I. ' C. XXXIX. 104; Garbacz Ul. 3345; Garbów
H. 2340; Garbek H. 3498; Negardow Ul. 553, 4055; Gardzyna
HI. 3958; gardo H. 1405; I. C. XXXVIII. Gardicza Ul. .5234;
H. 2295; Gardlycza H. 58, 526; Garicza Ul. 3430; U. 43; III.

4495, 2024; Garliczsci Ul. 5327; Garliczky HI. 4496; Gebaltow (?)

III. 155, obok Geboltow, Gebultow (por. niej) : Carnow HI. 44, 342
(por. sts. krtn-B, mutilus?); Karnkowski HI. 4534; Garnko Ul. 4225 uw.

Karzsnicza Ul. 3696; Ciarsznycza Ul. 4654; Ccliarsdnicza Ul. 715;
w Charstniczi U. 4; Carcz H. 2817; karczma H. 2709; carcznii

Hu. 30, U. 2; w karczm U. 57; karczmarzowi I. C. XXX(II. Kargov
HI. 186; Marchoczicz Ul. 14; Marcbocice HI. 302; marsczenecz I. C.

II. 408; sparl (depressit in Iiereditate) HI. 3445; Parcz, Parcze Hu. 8.
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m- Parozowsky III. 44.']"); Parknsch Tli. 583: Parcossy III. 2000,

Parkoscliouicz U. Al); Soarbila Ul. :5()74; Scarbek III. ol5; tliarczicze

(scissurae) 111. 2472, 4141; Tar- III. .WS
; tliarg III. 4254; na tar^u

I. (1 XXXIV, na turKaeh I. ('. XXXIII, targowa U. 08; Tarnów Ul.

52!)8, HI. 113, 2447, 4427; Tarnowa góra Ul. 4159 uw. Tliarnawa

HI. 353 ; Tarnawa HI. 2434, 2442 . Tharnoclia HI. 3222 ;
Tarnow-

ska HI. 257; Tarnowskyego I. C XXXI. Tarsowa Ul. 447, 619;

Yarcislao Ul. 45)3; Warczislao Ul. 731 (ohoJc Yercislao Ul. 4,50);

Warczislawa ((jen. sr/l.) Hu. 7; zawar HI. 3077.

eU: Beisow Ul. 494, HI. .595; lielzow I. C. XXXI. nhelra III.

73, 129, 542, 2267, 3817: Cheimek HI. 3739; Chelmsky I. C.

XXXIX. 112; Chelsty HI. 3711; kelbasnyk HI. 179; Omelti Ul.

()17, 5423; Oraelty HI. 30; Omelto Hi. 172; Peka Ul. 209, 211;

Pelca HI. 40; Pelcznloza Ul. 1312; Swetopelcam HI. -332; Przedpelk

Ul. 301(1 ; zpelna HI. 2,535; popeni Hu. 12; popelny U. 77; zu-

pcnara I. C. XXXIII, przepelsli H. 3167; przepelsznjicz HI. 4041:

przipelsloraii H. 4103.

oU. (?): Gebotow U. 51, H. 4307 {riuwe Gebulthow, Gye-

bulthowsky HI. 4307); Swantopolk, — polkoui HI. 2315, 4452; Tlio-

cinco H. 32.

hit: Dlubnam (flnviiim) H. 4.532: dug, dlugn U 22, Hu. 19;

I T. XXIX. 596; dugów HI. 2734; Dlngi H. 1807, 1802: Duga
HI. 4101; Dluge HI. 4475; dlugyo I. C. XXXIV. Dlugosdi HI. .337,

3571; z dlusky U. op. 9: w du I. C. XXXIX. 1,59; dusznikom

III. 2925; Sup H. 261; Supów Hu. 59; supi {lustr, pi) IW. 4141;

Slnpowsczy HI. 4271; Tlueoma H. 520; Otlihiczony H. 4125; Tu^

macz H. 3970.

4) Wiadomo, e iv nicl-tórych innych jzykach sotoiaskich,

jak IV czeskim i serbskim, staros. grupom trit, trtt odpowiada

zwykle trt, t. j. grupa dwiekóio, iv której r j^ehdc funkcya samo-

goski tworzy oddzieln zgosk wyrazu. e i w jzyku polskim

byo co podobnego, domylaby si mona z rozmaitoci iv za-

stpstwie tego r samogoskoieego (ir, er, ar, por. wyej)-., iviad-

cz': o tym wszystkie nasze najstarsze zabytki literackie,- jzyk
póniejszy i dzisiejszy. W naszych zabytkach mamy nawet pewne

ivyraniejsze lad/y nietylko r, , ale nawet m penicego funkcytf.

s a m o goski , np.

r: Brnoczicz Ul. 479, ,5284; HI. 168 {por. sts. bn,nijMy)

IJrnoczsky HI. 2^34; por. te Burnocicz Ul. 516; Cirwatliy 111.

3546; Drwal H. 242; Drwena H. 605, 2898, 4048; Drwycna,

Drwycnya Hu. 53; HI. 4334; Drwanya HI. 4325; Drwanska^ III.

4325; Drwakowicz HI. 2589: Crczantha de Crozanczicz Ul. 743;

Crczantice HI. 363, 381; Krezon (Cristinus) HI. 3239, 4027, U. 82;

Crczonowa U. 99; Crczanczin Jll. 3085; Crcczicze H. 2694; Krczan-

czski U. 46 {obok Crzczonow HI. 47 : Krzczanezicze HI. 2501
;

Kszczczicze HI. 3371; Krzta de Krzacicz Ul. 1757. gdzie r zo-

stawszy spógosk musiao uledz assymiacyi) ;
krrzycz3"eleni 1. C.
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XXXIX. 102, 112; crwawe Hu. 45; krwawi Hu. 43: Zrcouicz Ul.

6; por. te: na odrzywiu na odrzwiu, in postco) HI. 1984.

1, : bidlna HI. ^^ll: KadliiH HI. 624: Skrzydlna HI. 4101,

4360; Clwow. z Clwowey HI. 3234: Modlnicza HI.' 216: 'Plsczyna,

Plsczinensis Hi. 4509, 4474; Sidlniczk I C. XXXVIH. Lganow HI.

625, 4269; ohok lygalbych (mentirer) HI. 2341.
m: osm I. . XXXIX. 159; ossmnastego I. C. XXXI. ohok

osymnyaczfze Hu. 64.

Soiciaskie a icystpuje zaicsze tv jzyhi polsJcim jako a,

luh te hyiva niekiedy cieniane ku o. IF naszych ladach 2)i-

miennych najstarszego jzyka ziemi krakowskiej icystpuje praicie

wycznie a. Jak iciadomu zastpuje sów. a tak pieriootne indo-

europ. a, jak te G, dlatego uwaa je nahy zaiosze za pierw,
dug samogosk. Przykady z naszycJi zabytków':

1) ic zgoskach rdzennych: a) Babka Ul. 4186 uw.

Babin Ul. 556, HI. 3725; babisny ^ayalitate) HI. 2023; babyzna
HI. 3865; Baran Ul. 744. 1334, Hu. 1-3, U. 94; Baranek Ul. 5222:
HI. 2636; bar.-mye Hi. 3568; Rarannwska HI. 4502: B;irz;inecz Ul.

3639; bi-at Hu. 13, 53; brath HI. 119. 121; Br. tcz Ul. 4530 uw.

Bracyeonicz L'l. 398; Bn.ezenyecz HI. 2779: bratan.-k Hi. 2979;
Bradska HI. 3784; Braczska, Brarzka HI. 3709: Brathkowsky HI.

36'^5; Bratuczicze HI. 3709; bmtlia I. 0. XXXIH. braczy 1. T.

XXIX. 598; dacz (da) U. 47, 61 : I. C XXXI. I. T. XXIX. 598;
dal Hu. 41: U. 15, HI. 1130, 3156: Bo-dal Ul. 4090; B..?dan Ul.

6342: zadany U. 57; zadaless HI. .3926; dalibóg I. C. XXXIII. dava

I. T. XXIX. 596; zadavek HI. 3733; Bozidar Ul. 4691; przigan
HI. 2436; nagany&n linfamatus) HI. 2461; sganbyon (culpabilis) HI.

4166; Gra}ow HI. 4493: Jablonicza Ul. 8, HI. 1560; Jabl-une HI.

4122; Jassyen Hi. 3665: .lasyenski HI. 4534; jama HI. 3599; Jawny
HI. 4108; yawnyo I. C. XXXix. 127: obawiam I. 0. XXXVIII, obya-

wylem HI. 4293; Jawor HI. 4214: Jaworzsno HI. .3348; Jaworszky

HI. 4295; Cameu HI. 588, 3735; Kamenecz HI. 579, 1737; Kamyc-
nyecz HI. 3785, 4275; Caraonca Ul. 5124; Kamonca HI. 172; ka-

menicza HI. 2466 , 4527 : kamyk HI. 4224 b. camieniem I. C.

XXXII, w UamyeiiYczY I. C. XXXIX. .58 : zakad U. 16, 27, HI.

2361; I C. II. 254; I T. XXIX. 596: sklatb HI. 2492; uclad HI.

2957; pokada HI 4038; nakla.Ii I. C. XXXI. Crawyecz 1. C. H.

387; crayacz (sTeire) HI. 3050; Crakoscbowski HI. 4511; apa,

apka HI. 22.54; l.ipal (maneipavit) HI. .3332; Lappanow HI. 40;
Lapezi.ze HI. 4141: awki HI. 1,303: lawky HI. 3481: s laski I. C.

XXXIV, askawi I. C. XXXIV. Maków Ul. 4131; Macocicze Ul. 593;
.Makowo HI 25; Macouisca HI. 622: Makoladwa Ul. 4495 uw. Przi-

makow HI. 4030; matka U. 23; matbki I. C. XXXVIiI. macz HI.

3262; raaczerze U. 23; m iczerziszuy HI. 3351 b. maczyerzistego I.
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T. XXIX. 597; Maslomanoza (?) Ul. GOO, 954, III. 372; Maslomifjcza

HI. 4087; MaslowsUy HI. 3165; Mazanyecz HI. 4403; ogarz HI.

1728; opadnye Hi. 3299; popadnye I. C. XXXIII. vpadk}'em 1. T.

XXIX. 597; pan, pana U. 35, 29, HI. 728; I. C. XXXIX, pancy Hu.

45; panosza Hu. 24; pastewnika U. 33; spa Ul. 842, 3933; spass

HI. 242, 271; po|).issanich (dep.iscatis) III. 2899; p.istewniky III.

3296; plati (ann.itiira) HI. 2020, 2176; patu [gen. Sf/L solutionis)

HI. 2945; I. C. XXXI. placki Hu. 31; zaplaczil Hu. 59; U. 78; za-

placzicz I. C. XXXIII. XXXVII, poplatky HI. 547; raczil I. C.

XXXHl. raczili I. C. XXXVIII, rad 1. O. XXXIV. Radslaui-z Ul.

226.— 228; Raczslavicze U. op. 1; Raczlawycze HI. 3846; liaczlawa

I. T. XXIX. 598; rada I. C. XXXH1. Radzeszowa HI. 343.5; Rad/J-

mioze HI. 3683; Radzimu-zsky I. C. XXXIH. sdradzil HI. 3247;
sdraczcza HI. 2967; stradoza HI. 2983; radzye zkyego I. G. XXXIX.
58; rayczye (rajce) I. C. XXXIX. 30; Ray.sco HI. 503, 4232; rayszkego

HI. 3135; rany U. 6, Hu. 69, HI. 3003; ssaiu 1, C. XXXVHI. sa-

mego I. C. XXXI. sz.imicza, z ssamicze HI. 3250; stayan'^ (iiiger) Ul.

5176 UW. staianie U. op. 1, 5, 6, Hi. 4176; stal HI. 3153; ostaa

Hu. 16; stao 1. C. XXXVlIi. I. T. XXIX. 598; stado HI. 1008;
Stadniki Ul. 5273; Stadnyky HI. 296; zastil HI. 2990, 4065; do-

stacz (reuirere) Hi. 4445; zostacz I. C. XXXL Staw HI. 521; sta-

wów [gen. pi.) HI. 3240; stawisko HI. 1310; zastawa Ul. 4143,

4487 UW. 4620; zastaw Ul. 1370; z zastawi U. 8; zastauil U. 2;

zastawyonye HI. 3847; stavya I. C. XXXIII, postawecz (st.iracu) HI.

2364; I. C. II. 465; postawezowa HI. 3816; przistawky HI. 3927;
stan (teutorium) HI. 4057; Stanatky Ul. 772; Stanauthky Hi. 2331;
statek I. C. XXXVHI. dp. stary HI. 1313; Staizin Ul. 25,832;
Starzinsca HI. 257; Starzicza HI. 3302 b. starosta I. C. XXXHI.
Schpak, Spak, Ul. 5143, 5126; Sspak HI. 5; Spak HI. 2636; po-

uaba (yocatio) Ul. 4709; Wapawsky HI. 4351; Zaycz HI. 4112;
zaiaczky I. C. XXXIII. Nesnanowice HI. 304; viznal U. 92; I. T.

XXIX. 596; przysznal sye HI. 2619; przisznal HI. 4315; zeznay
I. C. XXXIX. 102.

Prawie wszystkie rdzenie przytoczonych przykadów znaj-

duj; si nietylko w innych jzykach sloioiuskich, lecz take w nicr

których jeykach indoeuropejskich wiadczc o pierwotnej dugoci
naszej samogosJci.

b) Z innych przykadów moemy tu jeszcze przytoczy: Ba-

wola') HI. 807, 1399; Bichu.-z HI. 4275; Ciiwalis HI. 2636; Fali-

bóg Ul. 5234; Fa HI. 67; Palec HI. 463; Fdow HI. 92; Bogufal

HI. 484; Falkowsky HI. 3235; Falkowycz I. T. XXIX. 596; uchua-

laHL3506; wphal HI. 3342 ; cliwaiebnem I. C. XXXV1H. .Clia-

myecz HI. 3588; Czaya HI. 4531; Czayca HI. 2948; czaple HI. 2134,

3215; czapca HI. 3474; Dale how Ul. 226; oddalayaucz I. T.

') Forma ta polska nie zgadza si ze sts. byyot.
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XXIX. 590; dawna HI. 3050; wsdawne HI. 11.30; dawnoszczio

HI. 2700;: Drab Hi. 4085; drapana, przedrapana HI. 3526 — 27;
Gay Ul. 2879. 5377, HI. 3829: Gayowa HI. 2709; Gayko Ul.

3725; w gayoch Hu. 4: Podgaye Ul. 5099; Z.igayew HI. 4483;
Galka HI. 2496; Glathky HI. 2447; Gladysch HI. 4099; Gaz Ul.

781, 1115; Grabouich Ul. 71; grabw {gen. pi.) HI. 2691; arborera

dictam graba HI. 3652; gwarras seu dissensiones HI. str. 413;
Kaczka Ul. 1052, 1243; Kaczorek Ul. 2702, 2809; Cacicz Ul. 122;
Kaczkowicze Ul. 3216; Kalina Ul. 75, 364, 4869, U. 24; Kanar
III. 4469: Kane UL 5031 uw. Kanya HI. 4410; karaschye (ryby)

HI. 3601; Carznocin Ul. 2009; Carnyowski HI. 3238; karmnego
(bovem saginatum) HI. 4368; Kap Ul. 3285; Kapalka Ul. 3217;
Nakapalo Ul. 1799; Kapusta Ul. 863; Kawky HI. 64; Kawiory HI.

2464; Kayyccz HI, 4255; cawalecz (particula prati) HI. 2817; kaza
U. 53: kazaa Hu. 64; skaza HI. 2936; przikaszal HI. 3457; kasn()

U. 34: kaznya [instr. sgl.) Ho. 52: kaszn HI. 41.51; wkazanye
HI. 2439; skazanya I. C. XXXIX. 32; cradn HI. 2850; kradli HI.

2850; wicradl HI. 3137; vcradzoni Hl.'2844 ; Okradzonow HI. 3664;
kramne I. C. II. 412; craranicli (res iustitoriae) HI. 2820, 3069;
Crasska HI. 2344; Craszknwskye HI. 4101; Kraschni ztliaw HI.

3302 b. Crasnyk HI. 1093; I.agoda HI. 3277: Labancz HI. 4343,

4531; Polayevicze HI. 3351 b. Polaiouicze HI. 3290; Lany HI.

3126 b. 4281; lanecz (pratumj HI. 2650; Laznya Hi. 4343; lazebne

(balnealium nb. vectigalj HI. 3739: lassyczy HI. 3342; May Ul. 64;
HI. 156, 2636; Mali Ul. 3353; Malusza Ul. 4929; Malusky HI. 4321;
Malicowsky HI. 2544; Malyszycze HI. 4281; mao I. C. XXXIII.

nyemai I. C. XXXn. maonka I. C. XXXIX. 127, 159; opatrzni

I. C. XXXIH. Payauciny HI. 773; passeky HI. 1020; pasirbem

(instr. sgl.) U. ()3; passirbycza (privigna virgo) HI. 3373; Pabyrek

HI. 4025; PaneWnyk HI. 4512; Paczko Ul. 4438; Placzkowsky HI.

3973; Plassky HI. 4535; paskie U. c. Plasa Ul. 3980; Plasecz Ul.

1652; praw HI. 647; I. C. XXXIU. prawa (fem.j U. 18, HI. 842;
rozprawa Ul. 1217, HI. 3122; oprawa Hu. 41, HI. 4156; prawa

{gen. sgl.) U. 55; HI. 1699; I. T. XXIX. 598; prawem I. T. (pro-

szows.) III. 11; wiprawicz Hu. 57; sprawicz HI. 2471, 4443; opra-

wycz HI. 2699; Oprawcza HI. 1595; colonus alias ratay (*orlaj) HI.

4072; Rawa HI. 2305; zrazylessz (depressisti) HI. 4057; Obrazo-

wicze HI. 4514; possag Ul. 4, HI. 759; posag HI. 1559; possasna

Ul. 3223; Skala HI. 3009, 3266; Slabosch HI. 4294; Szacharka HI.

4428; Scharuga Ul. 5344; Schafflary HI. 4254. 4471; Sczaw HI.

4318; Sczawynski HI. 4380; Szalass HI. 919; Schathan Ul. 5439,
S/.atlianow HI. 2518; tbabor HI. 1999; vay (way) HI. 4135;
rozwalona U. 40; przewalycz (perfodere) HI. 2819; walka (bellum)

HI. 3457; walnim 1. C. XXXIII. Zadco Ul. 608; wappna {gen.

sgl.) U. 47; walach (euus) I. C. II. 379.

Nie wszystkie te wyrazy s czysto sowiaskie, iviele z nich

bowiem jest przyswojonych z innych jzyków. Monahy do nich
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doda jeszcze wiele innych iirijrdzów przi/s woj onp c h i imion
ivlasni/ch, jak np.

Ailamoiia Ul. 4G74 , 111. 54G; Ad;.mowsl<y 111. 4211; ;idama-

scowy HI. 4135; JatjneszUa Ul. 701; Y;if,Mie.s.sky (fjen.) II). 3114;
a-iicski I. C. XXXIII. Ja^^enca Ul. 908, HI. '?655 ; Andrzcowi U. 27,

oho/i Oiidrzcowy U. 50; Anna 1. T. XXIX. 598; aktlia, v act. w ak-

.•zyecii 1. C. XXXIX. 112, 113, ,30; apatckarza ') HI 315G; barcLani

III. 4081, 4082; Fabianus alias Pabyan 111. 3947; Fabianem I. C.

XXXIII. Gawe HI. 3135; Bur},n-aba Ul. 1572; granicz Ul. 2452; gra-

nycze HI. 2909; U. op. 10; gwatem Hu. 35; gwaltownye HI. 3212;
Hannssz HI. 1816; harassy HI. 3752, 4081; haraszowy 111. 4135; ha-

tiasowa HI. 3816; Jan Ul. 517, U.62, I. C. XXXI. Janek III. 516;

Jaszek U. 35; Jasko Ul. 576; Janka {fem.) Ul. 3120; Jaclina (fem.)

111.48; Janina 111. 1594; Janikowsky HI. 3889; Jaruba (f/cn.) I. C
XXXIV, yarmarku I. C. XXXIII. Kaclina HI. 3824; Koclin?! ohok Ka-

clinin Hu. 46; Kaczerisz Arraenus {t. j. Cliacz-eies, krzy — twarz),

Kaceris HI. 4049; caletha HI. 3015, I. C. H. 435; caletlinik HI.

2693; I. C. II. 380: Kaliss HI. 656; kanclerz I. C. XXXIII, fastel-

lana I. C. XXXVIII. Kasuba Ul. 4165; Kassiibicz Ul. 560; Gvartho-

uic/. Ul. 2662; oberman (superior) Ul. 5111; obermani I C. XXXI.
lailunu HI. 2870; Maczey HI. 480; Mnzur HI. 3222; Madey HI.

4282; przimarki HI. 3512; Nastka HI. 168; papezs Ul. 1467; Pa

cossowca HI. 92; paczerze (pater noster) HI. 2820; I. C. II. 118;

pancerz HI. 3156; palios alias palye HI. 2649; Paska (Pascha) Ul.

.50; Pawowicz U. 30; Pawlik HI. 3164; pogan (paganils, litews. pa-

gunas) Ul. 647; Raba HI. 557; Radwanouicze HI. 367; Raszcow HI.

356; Raschcow HI. 54, 464 ohoh Rosscow HI. 360; na ratussu I. C.

XXXVHI. Raphalka Ul. 5446; Stassicza Ul. 16; Staskowka HI. 3316;

Scawyna HI. 176; Skawina HI.- 1600; slachta I. C. XXXIII. XXXIX.
32; slachczicz I. C. XXXV1H. slachczank HI. 2375; sliachethni 1.

C. XXXII. slia<hethua I. T. XXIX. 590; szapranecz Ul. 2542; Sa-

phranecz Ul. 2607; Szafranecz U. 36, Zsattraneoz HI. 85; Schaffran-

czowy HI. 3177; Sehafliranyecz HI. 4294; Schafrancze HI. 4024; svab

Ul. 1155, 1204. 1238; taneczni HI. 3752; tatarky (cicorae) HI. .330,

4459; tliatarce {gen. sgl. a.) HI. 2899; sella nae dicihir Val:iskie

U. c. vantuch Ul. 4099; Vawrincicz Ul. 546; Wawrzanczycze III. 3(X)6;

Wawrzkowska HI. 4101; Warczab HI. 4025; wasznik (pensator) I.

C. II. 121.

c) Tu te nale niektóre jormif zaimków
,
przyimki i nara-

dki, jak: nam U. 9, 24; Hu. 71, I. C. XXXIX. 103; nasz HI 121,

119, Hu. 13; wasz I. C. XXXVIII, nawsze (na-wsic) Ul. 5063; na-

wsye HI. 4372; namiot (banderium) HI. 2(396; namot (tentoriura)

HI. 4034; natoa (locus, ubi ponit nunc ligna) HI. 2710; na uawszyw

'j Dzi aptekarz ; koo Czstochowy — jak mi^ zapewniano —
i dzi lud apatekarz, podobnie syszaem z ust Czechów.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 26
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HI. 4222; na on czascli I. C. XXXIX. 104; za gwatem HI. 529; za-

pusta Ul. 977; U. op. 8; Zablocze Ul 220; Zarogow HI. 137; zada
Hu. 35; zaksza HI. 3240; Zaraniba HI. 2780, 4136; schamek (ser-

raculum) HI. 3181 ; zarnkv I. C. XXXIX. 127, zachodz (iiitercedo)

HI. 4151; zayacze Ul. 5047; zagyte HI. 4203; zasczie I.'c. XXXVHI.
d) Samogoska a zastpuje ju z czasów praslow. dawniejsze

0, poicstue przez wzduenie piencotnego o, przy tworzeniu sów
czstotliu-y eh (iterativa) np. pomagay U. 7, 17, 33, 70, Hu.

67. HI. 728, 1729, 'd298 id. (por. mog); posabyasch (usurparisi HI.

3745, por. sobysch y szobye (usurpando approprias tibi) HI. 3899;
sobyancz y sobye (tame w uwadze); odmava (repugnat) HI. 4453
(por. mówi), omawyay (exprimunt) HI. 4293 ; sgadzai szya I. C.

XXXIV. (por. godz si); vmarza I. T. XXIX. 596 {^por. morz);
wyzwalayacz I. C. XXXIX. 31. (/;or. wyzwol) ; Tarzaa Ul. 1169 {por.

tocz), itp. Na gruncie jzyka polskiego powstay takie sowa
czstotliwe jak np. wraczacz Hu. 39 {por. wróc); odgrasza (diffidat)

1. C. II. 384; przegrazal (diffidavit) HI. 2798, por. grodz; obraczay

I. T. XXIX. 598, wywraczane U c.

C) Samogoska a jest równie jeszcze z czasów prasow.
w peionym stosunku do e, o, i do e np. Grabye U. 1 ; Grab HI.

40, 322, por. sts. greb (grzebi), grobi (grób); azy HI. 1020;

4544: U. op. 10; Lazisca HI. 1702, por. lez (le); Curopatwa HI.

392, 437, por. sts. kurop'tina, czes. koroptev, *pot-: pet-, -£TOiJi.«i;

Opalacz, Oppalacz HI. 2450. 4008, por. po-peli (popió); sadzawka

(piscinula) HI. 2293, 3425; szadzawka (piscaria) HI. 3821; oszadzy

(locabit) HI. 3791; szadz I. C. XXXIX. 34; por. sesti [pierw, sed-);

Suarcz Ul. 5258; Skwara H. 3575, por. skvreti (z *skverti)
;

po-

twara icaumniat) Ul. 3012; pothwarcza I. C. II. 443; poenam Po-

duarna Ul. 2745: potduarna Ul. 1955; podwarza (potwarca) HI. 1349:

podfarnie (caumniose) HI. 4419, por. litews. tveriu, sów. tron,

twór, tworzy; — Zawada HI. 337; Znwadzsky HI. 2436; prowa-

dzicz HI, 3260, por. ved, -Yodi (wiod, po-wód, woje-woda) ;
Nava-

rzicze HI. 3911, 4144, por. vreti (*verti).

Przez porównanie z jzykiem lit e iv s kim liczba takich rdze-

niów , w których samogoska a jest niejako stopniem wyszym
(Hochstufe) do pierw, e i o, znacznie tozrasta. Tak np. z przy-

kadów przytoczonych wyej pod b) monaby tu zaliczy skaa H.
3009, 3266, por. litews. skeliii (rozupi); przewali HI. 2819; roz-

walona U. 40; way HI. 4135, j^or. litetos. veliu, itp.

/) Równie prastare jest sów. av {zamiast óv), powstae przez

tozduenie pierwotnego ov, np. zabawa HI 158, U. 65, 66; por. sts.

byti (by, zam. buti, stopie wyszy byby bou-, bov-); Swatosawa

Ul. 3782; Slavicze HI. 137: Sawków H. 2291, 3664; slawethne I.

C. XXXIX. 31 , itd. por. sowo ; trawniki Hu. 22 ,
por. sts. trov,

truti (tru). W wyrazie kwas {por. Quasnow Ul. 4648, 4789, HI.

10; Quassouicze HI. 3946) jest divik a innego zapewne pochodze-

nia; prawdopodobnie jestto ju przyrostek osnowny: ku-a- {por. kys-
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nti, kisn, Kyssel III. 514; rdze ku). Tak samo ma si rzecz

ze sowem chwat, }wr. cliyci.

2) w przyrostkach osnoiony eh: a) Osnoioy i mienne
jak: Cosarz Ul. 472; Kozarz HI. 4087; gospodarzem Hu. '-5; III.

I,'}82; karczraarzowy U. 40; Kleparz III. 411, 4.'51
;
pyecarzowa Ml.

;};}()1; pyszarza I. C. XXXIX. 58; Murarka HI. 21(34; inlinarka HI.

3850; syodlarczik HI. 4085; Cowar Ul. 5:57; Korary HI. 4289; OflF-

czar Ul. 712; GiFczary HI. 221; Owczary HI. 2412, 4418; Peccary

HI. 2408; Pyekary HI. 3912; Psary HI. 3, 12; Psarska HI. 257;
R/.ossotary HI. 448, 531; Rzeszotary HI. 3826; Sklary HI. 4424;
sklarskey HI. 4174; a pod wplyioem tego rodzaju wyrazów pliilary

(columnae, Pfeiler) III. .3061; Gural Ul. 2159; Koual Ul. 4513; Ko-
wale Ul. 903; Nosal HI. 453; Cowalow HI. 2634; Rogalye HI. 4108;
Rognioza U. 94; Grzymaa HI 3612; Gvisdalka HI. 4025; Troyan
Ul. 2; Begranow Ul. 2; Bo3'anicze HI. 2759; Bratanek HI. 574; bra-

thanka I. T. XXIX. 597; Corabicze Ul. 5099 uw. v Korabinie Hu. 30.

Corabnyky HI. 385, 4023; Korabyowycze HI. 2699; corabyelnyky

HI. 4135; Lancaua Ul. 680. HI. 675; crwawe Hu. 45; krwawi Hu.

43; Mozgaua Ul. 5143 uw. Mozj^awa HI. 2776; sadzavki (reservato-

ria pisciura) HI. 2293; Zoraw HI. 4453; Zorawniki Ul. 4709 HI.

3943; las!<avi I. C. XXXIV. Bogati HI 3410; l.ipatha HI. 4459;
roliatliina (lancea) HI. 4541; Bogathky HI. 4127; gromada HI. 2334;
Wachadlow Ul. 26, HI. 3126 a. Kopacz Ul. 4100; Colaczicz U.
5251; Koaczek HI. 164; Dibacz HI. 3535; Fukarz HI. 3947; Zya-

bacz HI 4112; Oraczowsky HI. 3887, 4220; iednacze I. C. XXXI.
XXXIX. 31; yednaczky I. C. XXXIX. 31; bogacz I C. XXXIX. 58:
Korczak HI. 2417; korczaky (instr. pi. clphiis) HI. 2700; taco HI.

465, U. 68: takesz I. C. XXXVIII, jako HI. .3208; iaco U. 68, 69;
wschakosz I. C. XXXIX. 104; ynaczy I. C. XXXIX. 34; yednak I.

C. XXXI. itp.

b) Osnowy sowne, np. bral HI. 3240; I. C. XXXI. obra
I. T. XXIX. 596; braa U. 74; na zebranyv zebrali I. C. XXXVH1.
Odranecz HI. 69; wegna HI. 2895; vegnanvcz (yen. plur.) HI. 3771;
przignal (pepiilit) HI. 4541; Lganow HI. 625, 4269; sslal HI. 2969;
obeszlacz HI. 2145; obesani Cadvisati) H, 2759; obesanye I. C.

XXXIX. 112; posla.z I. C. XXXIX. 127; tkanka (rubea) Hi. 2036:
pozwa Hu. 14; I. T. XXIX. 597; zazwa U 83; zaswaia HI. 3195;
zazwanya U. 45; wyswanye HI. 2703

; na przeposzwanem (in termino

concitato ad a ta) Hi. 2908; cowanya (vinculationis) HI. 3332; szno-

wacz (includere) U. c. chowa HI. 3234; gabacz Hu 16, U. 35; ga-

ba Hu 62; gaban U. 26; scazacz HI. 2725; kazaismi I. C. XXXIH.
pokonacz (coniurare) H. 4114; copane Ul. 4015; copaninam Ul.

4142; przecopacz HI. 2972; ora Hu. 25, 62; poora Ul. 31; wwo-
lan (inclamatus) HI. 3333; vvolane HI. 3651; pissana I. C. XXXVIH.
yipissacz I. C. XXXI. viazan I. C. XXXVIII. viczagacz I. C. XXXI.
pocladaniu (post po^iitionem) HI. 1838; skadana U. c. poviaday I.

C. XXXIV, daya Hu. 23 ; dawa HI. 3085 ; zdawacz (sententiarej
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HI. 3342; davagiancz HI. 3195; podavacz I. C. XXXIII, przechowa-

wal (observaret) HI. 2534; vziiavayacz I. T. XXIX. 596; wikiipowala

U. 8; policzkowa Hu. 44; neprzymowal HI. 119; itp.

3) IV zakoczeniu eh przypadków: a) No min. sf/lr.

osnów na -a. np. Góra Ul. 1, HI. 166, 4112; obora Ul. 2092;
pocora HI. 354; pokora HI. 4022; jedla (abies) HI. 2691; Myotla

HI. 3431; Pyerla HI. 3714; Skala HI. 3694; stodoa HI. 3756;
Wrona Ul. 4519; Sona Ul. 5099; Sosna Ul. 4095; HI. 4112; rzo-

szna (ciosna) HI. 322, 3947; Oczosna HI. 375; voyna 1. C. XXXI.
Nowina HI. 1660; Czyrrana HI. 4547; Skrzydlna HI. 4369; Przeyma
HI. 4090; Swetczna (wsteczna) Ul. 3278, 3343. 4182 uw. Ko/m HI.

3934. 4112; Kampa U. 46; Campa HI. 3569; Krampa HI. 4455;
Scirba Ul. 2895; Szczyrba HI. 2376; Wirzba HI. 272; swadzba U.

18; poraba Ul. 81; Poramba HI. 209, 3665; Gowa Ul. 1465, HI.

1399: umowa HI. 1430: smowa I. C. XXXIX. 159; dambroua HI.

322, 1057: niua Ul. 605; poscliwa HI. 3752; Striyowa HI. 2518;
Choyewa HI. 2789; rosprawa HI 3157; Moscawa HI. 1346; buta

HI. 4036; Lgota HI. 353; Zelota HI. 233; cbromota HI. 564, 4393:
cromotha (mutilatio) HI. 2061; Szobotha HI. 2700; gootha 0'"PO-

ssessionatus) HI. 4143; zapusta HI. 3089; Broda HI. 703; Srzoda,

roda HI. 4532; pregroda Ul. 332, 357; prz^^groda HI. 56, 214,

667, 2264; z.-.groda Ul. 356; HI. 503; wangroda HI. 1289, 1151

woyewoda Ul. 2091, 2224; voiewoda I. C. XXXIII. Loboda Ul. 1639
osyka I. C. II. 441; Czapka Ul. 2779; czorka I. T. XXIX. 598
Górka Ul. 576, HI. 173; Dambrowka HI. 2370; Camonca HI. 419
Conopca HI. 68; Ivostka Ul. 881; klothka U. c. kokoska HI. 19J4

colepca HI. 1485; Krzistka U. 59; lanca HI. 2856; laka HI. 4015
Lednyczka HI. 4475; Manczka HI. 2374; Motika HI. 3934; matka

U. 23; Nawoyca HI. 3835; Oweczca HI. 221; PsJionca HI. 136;
Pszonka HI. 4153, 4262; Rczka HI. 4362; Rzasska HI. 3309; Kza-

szka HI. 4032; Scirka Ul. 4467 uw. Skaka HI. 4277; Skorka HI.

4150. 4518; Sianka HI. 1904, 2705; Slanczka H. 3822; Smolka Ul.

3639, HI. 2417. 4116; Soyka HI. 3934; Solka Ul. 1002; Sówka
Ul. 207; Sonica HI. 4073; stampka HI. 1287; Stodóka Ul. 4271

thkanka (crinae do pyeris) HI. 2413; pobudka (vi?i) I. C. II. 427

Wantrobca Hu. 39; Wantiopca HI. 423, 623, 247 i ; Wirzbka HI

2471; wnanca HI. 1063; zaponka HI. 2700; Zydonka U. op. 5
pooga Ul. 2064; suga Hu 45; noga HI. 3714; Wyga 4412; po-

doga (payjmentum) HI. 4141 ; sbroya Ul. 2136, 1638; Ostoya Ul.

544, 4730, HI. 346; czanza (pignus) I. C. H. 264: charczicza HI.

1643; Gardlicza Ul. 5234; yaIovicza I. C. H. 211; potliwarcza

I. C. II. 443; achoczcza I. C. V. 26; zdzercza HI. 534; rzaczcza

HI. 3069; zdraczcza HI. 2479; zdrzaccza HI. 2253; medza Ul. 1959;
HI. 212; imiesounj: sesgla HI. 3104; zabodla HI. 2758; itp.

h) Niektóre inne przypadki u-yrazów idcych podug a-

deklinacyi , np. Dat iv. plur. ku lankam U. 73; przegrodam,

wangrodam HI. 1328; Instr. plur. wgrodamy HI. 2640; zagrodamy
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III. 27GO; laczkaray U. op. 9, 7; myedzamy U. op. 9; sugami I.

C. XXXIII, gorkaray I. T. XXIX. AOG; zonamy I. C. XXXIII, waga-

ray U. c. szthawamy III. 290(5; wsyami Ilu. 54; Loc. pi. w lacach

Hu. 4; na waiigrodach HI. 1240; na górkach III. 4224 b. w prze-

kovacli I. C, XXXVII, w Chanczinacli I. C. XXXVIII, w stawaol. III.

3210; na targach I. C. XXXni; itp.

We ivssysttich pnicyssycli ifi/padkach jest a toaciwie samo-

gosk osmmn] iv kocótvce odmiennej mamy z. iijt. iv Jnstr.

dual. (lvonia grziwnoma U. 80.

c) Niektóre przypadki osnów na -o- i analog, jak: G e-

nit. sgl. pana Paschcowa U. 34; v Stanisawa U. 41 ; lysta U. 37

cleynota Hu. 13; Woyta U. 97; brata HI. 4175; wanwo-ssa HI. 1200

pana boga I. C. XXXVIII, plebana I. C. XXXVII. Jana s Chnnczina

I. C. XXXI. z Zaklyc/yna I. T. XXIX. 598; bydhi I. T. VI. 467

ogroda 1. C. XXXIX. 103: Kraoova I. C. XXXHi. czlowyeka U. 34
czloweka Hu 56, QQ\ Miczka Hu. 32; vrzadnika (officialem) HI

3118; z Prdnika HI. 2950; vasznyka HI. 3662; Woythka HI. 4175
Pieiiyaska I.'c. XXXHI. podsMdka I. C. XXXHI. zaiaczka I C. XXXHI
nyebosczyka I. C. XXXIX. 31; doma I. C. XXXIV. ..teza U. 12

xandza U. 53; ksdza III. 3215; xiadza I. C. XXXIII, proboszcza U
97; kmyecza Hu. 48, U. op. 6; kmecza U. 83, 96; tisscza i. C
XXXI. kroIa U. 22; dnya Hu. 23; Neutra: pótora sla Hu. 1; ode

szta U. 44; sta zlothich I. T. XXIX. 598; przesz prana Hu. 6; gu-

mna HI. 2963; prosz (proso, scrutum) HI. 4459
;
yczstwa HI. 4217;

latha I. C. XXXIII, s pohi U. 70; myesczcza I. C. 'XXXVIH. z pod-

zamcza I. C. XXXIX. 112; Nomin. Acc. dual. dwa grossza U. 39;
we dwa p}'ecza U. 47; dwa achtela HI. 2978; Jacoswa bila Hu. 50;
dwa wyeprza HI. 3276 ; obadwa I. C. XXXIII. Nomin. Acc. phir.

neiitr. tela lata Hu. 31; pro 'XV cola HI. 423; Lazisca HI. 635;

Byodra HI. 2679 ; birzwna (trabes) HI. 851 ;
vrotha (ostia) HI. 3432.

3436; wrotha (valva) Hi. 4443. 4497; goda HI. 2038; dobra I. C.

XXXIX. 31; sowa I. C. XXXIX. 34; itp.

4) W wyrazach pr zy swojonych [por. icyej 1 6.), zwa-
szcza z niemieckiego, zastpuje dwik a niekiedy i inne dwi-
ki, jak np. e, które iv dzisiejszym jzyku niemieckim, jest czsto

dwikiem drugorzdnym, poivstalym z a. Do przykadów ju
przytoczonych mona tu jeszcze doda: wapanrok (Waifenroek) HI.

3752; barkracht (Bergrecht census paterfius et hcreditarius in

zuppa Yyelicensi) HI. 3738 b , Barkmystrzowstwo, warkmystrzow-

stwo (Bergmeister, magistratus montium) HI. 3596, 4099, plath-

nerz (armifex) HI. 3662; sciacowacz (taxare) H. 3646; Sweydni-

czar HI. 2435 ohok Sweydniczer HI. 2440; Rokembark ohok Rokem-

berk H. 3993; Kolbarg HI. 471. itp.

Imi wasne Helena ivystpuje te niekiedy w formie Halena

np. H. 4038 {kilka razy).
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Sow. *.

Saros. -h odpowiada pieriuotnemu indoeurop. e i pierwotnej

dicughsce oi Inh ei. Ju iv dobie prasfoir ~^aJi; n te dwiki
IV jeden, który mona oznaczij przez e. W jzyku polskim dwik
ten wystpuje jako • lub a, mikczce poprzedzajc spógosk.
W naszych zabytkach pimiennych zmikczenie to nie zawsze byiua

wyraane.
1) Frasoiv. e odpowiada polskie 'e:

a) Jeeli nastpuje goska lub zgoska mikka, np. a) w zgo-
skach rdzennych: przib\"ezaw (beg-) Hu. 55; U. 25; sbyesze-

ne (fugatio) HI. 2634: Byezanow HI. 3871; Belsco HI. 280; Bela

Ul. 2488; Byel HI. 3348; Byelani HI. 3458: Byelina Hi. 335;
Byelsky HI. 2101; Zabelce HI. 397 . byelysuowa (pellicea) HI. 4135;
pallium subductum byelisznami HI. 3685; Chleuicz Ul. 1121; Chleui-

cze HI. 112: Clilevicze HI. 3745; Cblewisca HI. 112; Chmelow Ul.

766; HI. 327; Chmelnik HI. 3304; Cbmyel HI. 2783; neczecza HI.

1457; nyeczecza (lacus) HI. 3902; Czescbybyessy (tech-) HI. 3970,

4010; Slodzey (de-) Ul. 4818, HI. 285; Zlodzey U. 66; Bartodzey

HI. 4112; colodzey HI. 3230; cum Drogodzeyo Ul. 5242 uw. zlo-

dzeyow HI. 3234; szlodzeystwo (furticinium) HI. 2831; odzenya

(gen. sg.) Hu. 39 ; dzecza (dzieci) Hu. 20 ; dzeczko HI. 2257

;

.dzyeczi Hu. 73; I. T. XXIX. 590; dzedzina HI. 229; Hu. 25, 60;
dzedziny HI. 842; dzedzinc) U. 61; na dzedzinye I. C. XXXVni.
dzedziczi (nom. pi.) Hu. 37; dzyedzyczy I. C. XXXIX. 30; dzele

{loc. sg.) HI. 1936; na dzelye HI. 2752; dzelyl U. 58; oddzelil

(exdivisit) HI. 3222; nyedziela I. C. XXXIV nyedziel (gen. pi.) 1.

C. XXXVIII, w nyedzyely I. C. XXXIX. 127
;

' dzelnycza HI. 645,

2826; dzelniczy U. 87; d'zyelcze {nom. pi.) ^) I. G. XXXIX. 104;
nyeroszdzyeln I. T. XXIX. 597; dzewerz I. C. V. 12, por. sts.

deverb, lit. deveris, skr. devar; Dzewin Ul. 4757, HI. 2565; Gne-

wacin Ul. 122; Giiyewyanczin HI. 2787; Gnewacicz Ul. 72; Med-
uecz Ul. 528; Meczwecz Ul. 600; Medzwedz HI. 57, 77, 181, 2895;
Miedzwyedz HI. 3573 ; Nyedzwedz HI. 2087 : Myeczwecz HI. 3092,

3478; Medzyedza Ul. 2611, HI. 176. 325; clescze {sts. kleta, for-

ceps) Ul. 5035; kwyethu I. C. XXXIX. 30; w lessye Hu. 66; na

lyessye HI. 2752; lye.ssne (silvales) HI. 3771; Lyeszyen U. op. 3;
Lyessyeniecz HI. 4067; w lescbydi I. C. XXXIX, 102; Podlesicz Ul.

2359; Zalesse HI. 581, 2190
;"

Zalyesye HI. 4322; Lyesczyny HI.

') Obok: dzylcze, gen. pi. dzylecz, instr. dzylczamy ; nom. sg. dzylcza,

dat. yedneray dzylczy z dylecz, I. C. XXXIX. 102 — 104, gdzie wy-
stpuje prawdopodobnie lad 6 cienionego.
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3824; wllyege (inundaycrit) Ul. 3299; lyethnyk HI. 3452. dwie le-

czie I. C. XXXIV. Naleszonek HI. 2030; nalesli I. C. XXXIX. 31;
myenanoz (asserendo) I. C. II. 295; niyeni HI. 2957; mytnil U. 99;
namyenil I. C. XXXVIII, zamerzil HI. 465; Nemerza HI. 52; Hu.

53, U. 9; Nyemyerza HI. 300G; myesance U. 16; Staromescze HI.

477; na przedmyevsczu (in suburbio) HI. 4305; mesnzkym Ul. 119;
inyesczscze I. C. XXXVIII, na raiesczach I. C. XXXIII, rayesczky I.

C. XXXIX. 58; myesezanye (ibid.); neineczske {stal. nmi) Hu. 11;
Nyemyecz HI. 4494, obok Nyraecz HI. 3222; Nezcow Ul. 657, 871;
Neskow Ul. 723; Nescouice HI. 500; Nyeszkow HI. 3982; penan-

dze Hu. 15, U. 51; penandzi Hu. 44; pyendzy HI. 2870; pienya-

dze I. C. XXXIII. Penaszek Ul. 4282; Penanszek HI. 91. 354; Pye-

nyszek HI. 1656; Pieniek HI. 4173; Pesczicha HI. 54; Pyesczol-

kowycz HI. 4101; pyeszna HI. 4459; rzecz HI. 2974; rzeczi Hu.

10; rzeczy HI. 3236, U. 6S- rzecz HI. 3777; w rzeczi I. 0. XXXI.
XXXIII. Zarzecze Ul. 5124, 5207, HI. 7, 49: Podrzecze HI. 414;
rzer^zisszco HI. 2817; porzecze HI. 3652; rzeczka (fluviolusj HI.

2906; Rzeschowski HI. 4541; syemena (semen) HI. 3185; ossyenye

(segetes) HI. 3260, 3516; Seczech HI. 724; U. 46; Sethech Ul.

2 ; Szyeczechowicze HI. 3795; siedzecz I. C. XXXVIII, posziedle HI.

2597; ossedla (aedificationis) HI. 2626; s osedlim HI. 2626; Osse-

czany HI. 145, 178; Ossyeczany HI. 3984; do syeuy (nom. sie)

HI. 4177; sencza (pallacicullum) HI. 2399; Sienawa HI. 2654;
Sienniczki HI. 4534; Smelow (?) Ul. 429; Strelecz Ul. 13; Strzelecz

Ul. 816, 866, U. 10; Strzelce U. 17; Strelce HI. 302; ztrzelba (sa-

gittatura) HI. 3303; zastrzelyl Hu. 51; Swetliconem HI. 1083; scepe

(por. stsl. scepiti) Ul. 4440 uw. scepye (arbores) HI. 2264; szcze-

pye (pomorium) HI. 3864; viedziecz I. C. XXXIV, wedzan (5 pL)
Hu. 1; wyedz() U. 56, 59, 60, itd. zapowyedzal HI. 3792; I. C. II.

386; spowyedzala HI. 2049; bez wyedzenya, krom wyedzynya y wye-

dzy, I. C. XXXIX. 103 ^ermmM5 poueszczoni Ul. 4234, 4570; przipowe-

sczi{) (termino concitato) HI. 29; pro receptione poweszthczi ^) HI.

2516; powyescz I. T. XXIX. 596; ad magnum terminum vulgariter

vecze {sts. vete, veti , consilium) HI. 14; w poviecziech I. C.

XXXIII, obieczuia I. C. XXXVIII, dla yyencza (ratione crinalis)

') Myln jest mvaga Helcla (str. 389), ze wyraz ten jest tylko in-

nym wysowieniem ivyraenia „po wsteczy" por. przipoyesczil {con-

citavit) HI. 3663; concitat alias przipowieszcza Hi. 4492; przypowye-
scza HI. 4439; przipozwal et etiam przipowesscii HI. 1821; concita-

tio alias przipowesczeuye HI. 3489; ^concitat'^ przipowescza (ibid.);

powestcze HI. 2558, powesczy HI. 1327; poviesczi I. C. XXXVIII.
terininus pouescznui Ul. 4305 uw. 4600, 4816, 4995 uw. 5048; termi-

no pouesczonego Ul. 4726; pouescza Ul. 4089; na przypowyesczonem
roku (m termiyio peremptorio) HI. 3720; na przypowyesczonyem (m
termino ad satisfaciendum concitato) HI. 4468; conciationem ad
satisfaciendum alias ku przipovyesczenyu HI. 3662.
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HI. 3783 Wenawa HI. 1711; vyecznye I. T. XXIX. 590; Wyerzink
HI. 2792; Wyerzinek HI. 4188; vierze {dat. scji.) I. C. XXXni.
newcrny HI. 1327; wyeszal HI. 2970; obiesicz {zam. obwiesi) 1.

C. XXXVHI. veworka Ul. 50G3 uw. Weworca HI. 44, U. 88; msto
dihiis turris ratione vesney (wieiiej) HI. 1669; wesohno, wye-

sclinemu HI. 2366; wesznego I. C. II. 406; Wezni HI. 1309; vieze

I. C. XXXVIII. Swerzinecz Hu. 43; HI. 3470; Swyerziiiecz HI. 2247;
Svierziniecz HI. 4022; Swerzepe {sts. sve-repi) HI. 320; 2ior. swi-

rzepa III. 2895; Zelesznicszka {sts. eIezo)Hl. 2521; Pobednik HI.

148, 1578; Pobyednik HI. 2368; itp.

b) IV zgoskach osnotc nycli, np. osnowy imienne: Podo-

lensky Hi. 2964; Rytlivyensky HI. 2700; Ritwensky HI. 3401; Sbo-

rzensky Hi. 2843; Dbensky III. 3577; Cobilensky HI. 3639, 4005;
Matyrzenszky HI. 4362; Racziborzensky HI. 3855— 56; Sobyen, So-

byensky HI. 4344; sestrzenecz HI. 1660, 3153, 3555; Syestrzenecz

HI. 2281, 1920; pisczely HI. 3887; Campyel HI. 2575; drapyesnye

{j^er rapinam) HI. 3401; osnowa stopnia wyszego: \}0(l\&y&c\\Q HI.

3272; pewneyschey I. C. XXXIII, nizey I. C. XXXIII, itp. osnoicy

soivne: dzoszeli U. 45; chczely U. 61; myely HI. 2973; yidzerszeli

HI. 3266 ;
gymyenye (bona) HI. 4368 ; na gymyenyu (m heredita-

tihns) HI. 4293; myecz I. C. XXXI. ymyenye, w tliem 5'myen5'v I.

T. XXIX. 596; viedziecz I. C. XXXIV, dzyerszecz, czyrpyecz I. C.

XXXIX. 34, 159; liezecz I. C. XXXI. viedzieli I. C. XXXIH. szye-

dzyely I. C. XXXIX. 31, iip.

Jak tfidzimy, nie róni si w tym lozgldzie polski refleks

prasow. dwiku od i)olskiego zastpcy piericotnego e. Oha zmi-
kczaj poprzedzajc spógosk, po obu te nastpuje goska lub

zgoska mikka, juto czysto polska juto datvniejszego po-

chodzenia (, , , c, dz) ; zreszt zgoska mikka moe by od ^e

przedzielona peionym divikiem twardym, por. ivyej posiedle, po-

biednik, itp. W tuyrazach jak niewierny dtoik r by pierwotnie

mikki, nastpowao po mm boiciem krótkie i (b); póniej r stwardnia-

o, pierwotny jednak refleks prasoio. e (vra) pozosta bez zmiany.
b) Jeeli nastpuje spógoska wargowa lub gardotua,

albo te zgosJca ticarda, zaczynajca si na talc spógosk, np.

Beglow Ul. 4638; Beganow U. 24, HI. 139, 400; byegaly {cucurre-

runt) HI. 3412; przibiegla HI. 4176; zbyegloscz (fuga) HI. 4114;
Czyechowa (tecli-) vola, alias Czyechowka HI. 3894; Czechowa HI.

3946; Czech (Ciech) Ul. 3413, HI. 3995; CzecLoslaw HI. 54; Woy-
czech HI. 716; Woyczecha {fem?) Ul. 894; Woycechow Ul. 75;
Woyczechouice HI. 320; chleboyeczcza HI. 224; chleboyecze {coni-

mensahs) I. C. H. 9 ; HI. 2509, 4423, 4307 ; chleboieczezami I. C.

XXXIII. Gnewosch Ul. 5099; Gnewomiri U. 12; Gnevomiro HI. 16;
Sanczignew HI. 175, U. 42; Sbignew (?) HI. 4098; Przegrzeb HI.

3647; Crepiczsca (via) HI. 158; vylyeganyecz [non de legitimo thoro

sed spurio) HI. 4351; Przelepicze HI. 3452; Nyelyepicze HI. 4547;
lepszey I. C. XXXIII, polepscha (meliorat) HI. 3926; nalewcam HI.
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2721; IN.lrwka 111. 2380; Mcclinuiii Ul. 10, III. 40, U. 3; Myccliow

III. 3694; Myechowsky III. 3751; Passitnyecliy HI. 3821; oppeca

(tutella) HI. 1(13, 240, 379, 1336; opokadluicz Ul. 615; op}'ekadl-

nyk (gubernator) HI. 2357; opyek I. T. XXIX. 598; opyekalnyka,

opyekalnykow I. C. XXXIX. 30, 58; Spyewak HI. 3080; Pecliota Ul.

4907; rzepysko (ager) I. C. II. 129; Rzepka HI. 1770, 3103; Rze-

plin HI. 2970, 3452, 4197; ossewek (seraina) HI. 3821; ossyewky

fannonae) HI. 2361; ossewky (segetes) HI. 3917; Przessek Ul. 722;

Przesszek HI. 6; Przescki HI. 3316; przeszyeka (pratum) III. 3947;

nasseky HI. 588; obsecz Ul. 156; rossyekles (divisisti gladio) HI.

3104; passeky HI. 1020; Slepkugyel HI. 4053; Pospechs Ul. 3045;

Srzibiia (e cienione?) HI. 622; sczepy ') HI. 172; szczepw {gen.

pi. plantatorum lignorum) HI. 2691; Sczepyathyn HI. 4360; wem
Hu 16; wyera HI. 2990; I. C. XXXIH. vemy HI. 119, 121, U. 93;
wemy Hu. 4, wyemy Hu. 69; HI. 2849, 3080; wyenil U. 30; nye-

viem I. C. XXXVHI. vyeky I. T. XXIX. 596; swirzepa (eua indo-

Wita, stsl. syerepi.) HI. 2895; swerz(?pky [plnr.) HI. 3191; szvereb-

ky HI. 3255; czIoviek I. C. XXXVIIi. czloweka Hu. 66. T^l te na-

le formy loc. pi lir. osnów na -o-, jak: w stavech U. 72; Wo}'-

slauiczech U. 15, 28; na "oppadzecli HI. 2753; na syeymyech, na

scheymiech I. C. XXXVIII, w accyech I. T. XXIX. 598 ; w micsczech

I. C. XXXIII, ip.

c) na koca icyrazów, np. Da iv. sgl. osnó-w na -a-: ku

ran(ze U. 2, 64; ku rzecze U. op. 3; lascze (asce) I. C. XXXIV.
czorcze I. T. XXIX. 590; sudze HI. 3208; ku drodze U. op. 9; Va-

Icndze I. T. XXIX. 598; Prandocze Hu. 42; Nemscze HI. 3267;

Margorzancze U. 30; slaebczye I. C. XXXIX. 32, 103; Baberad (c?rt^.

sgl. babie?) Ul. 1522; swey szenye U. 15; zene Hu. 2; Halscze ze-

nye swey I. T. XXIX. 597; zonye ibid. 590; Dorocze ssescze (sie-

strze) U. 95 ;
ip.

Locat. sgl. tych samych osnów: po czothcze U. 21; na

drodze Hu. 35, U. 57; na sztopye HI. 3186; na smowye {in condi-

camine) HI. 2943, 3085; w zastawy e Hu. 17, U. 55; w sastawye

HI. 3179; na potrzebye (in necessitatej HI. 4151; w karczm U. 57;

w monecze I. C. XXXVII, w silye {pro wiolentia) HI. 1757; w sto-

dole U. 88; w dzedzine Hu. 4; na dzedzine U. 15; 28, CS] na dze-

dzinye U. 97; I. C. XXXVHI. I. T. XXIX. 598; po piisczyne {ex

dcrdicto) HI. 930; na czelanczinye (in vitidina cute) HI. 3275;

w oyczisnye y w stryovisnye I. T. XXIX. 596; itp. Podobnie osno-

unj na -o : w rocze {nom. rok) Hu. 9; na rocze (m termino) HI.

3662 ; w possadze {in dote) I. C. II. 438
;
po lyscze U. 38 ; in quo

'; Prawdopodobnie pod wpywem, tego icymzu i poch. etymologia lu-

dowa przeksztacia imi 'wasne Stefan ((>zHinyo<) w Szczepan ;
por.

sczepan Hi. ;^856, U. 66;' Szczepanów HI. 3665; Scepanouicz Ul. 686;

Szczepanouicz Ul. 666; Sczepauow HI. 647 itp.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 20
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censu alias plcze (nom. pl.it) III. 2834; na woycze Fil. 1130; na
gwalcze U. 66; w czassye I. C. XXXIII, na szluppye (in statua)

HI, 3050; w Dobrakowye U. 41 ; w Charwine U. 33; wf Cracovie I.

C. XXXIII, we Lvovye I. C. XXXIII, na Belzovie I. C. XXXI. w ne-

wolstwe (w iUibertate) HI. 1978; w gumnye HI. 3008; w gunine

{in alliodo) HI. 3947; na kole {circa paliim. nom. sgl. kól) HI.

3012; we zloczie I. C. XXXn. w prawye I. T. XXIX. 596; wfposln-

sclienstwie I. C. XXXIII, itp.

Nom. Accus. dual. osnów na -ii- i nijakich na -o-, jak:
dwe lancze U. 45; dve raesczine {duos campos agri) HI. 525; obye-

dwye stronye I. C. XXXI. strouy obyedwye I. C. XXXIX. 127 ; dwye
nywe I. T. XXIX. 598; dwe sscze U. 22; dwiescze I. C. XXXVII itp.

Dat. sgl. zaimków osohoicijch: mnye I. C. XXXIV, tliobye

1. C. XXXni. XXXIX. 34; sobye HI. 2927, 3085; szobye HI. 3899;
ssobye I. C. XXXHI.

Przt/sówki, jak: prawye U. 21, 28, 34; pospolicze U. XXXIII.
I. C. XXXHI. nyesprawyedliwye HI. 2927; cznotlivie I. C XXXVIII.
ysczye I. C. XXXIII, nyesprawnye {iniuste) HI. 3012 ; dobrowolnye
I. C. XXXI. przpimki jak: podle, podJye U. op. 9; podlie I. C.

XXXIII, itih

I IV tych iuigc tugpadkach, t. j. pod h) i c) wymienionyeh

,

mamy te same tvarunki, co przy ^&-=pieriv. e.

2) Prasoiviaskiemu e odpowiada polskie '^sl, je-

eli ivyjivszy loargowe i gardowe nastpuje jakikohciek dtoik
ttiardy, a ivzgldnie zgoska zaczynajca si od takiego dwi-
ku, np.

OL) W zgoskach rdzennych: Bali cozczol Ul. 5413 u w.

Bay HI. 529, 584; Byaly HI. 3681; Baloiieza Ul. 4095; Byalo-

bocze HI. 2638; Byalogrod HI. 4302; Byala HI. 2467; Blala HI.

4288; Byalaczow HI. 2441, 4227; Byalucha HI. 3683; byalkamy
(instr. pi.) HI. 3858 ; Byadoliny HI. 2922 ; Blady, Blada HI. 4408,

4442; Chrzanów HI. 3887; dzanych (dzianych, de) HI. 2364; dzalo

sya Hu. 55; dziao szya I. C. XXXI. dzyal I. C. XXXIX. 31, 104;
dzalo {opus montanum) HI. 3893; s dzyala I. C. XXXII, list dzalu

HI. 842; Dzalosicz Ul. 279, 584; dwa dzyaly HI. 4200; Dziaiyn HI.

4363; Nedzalek Ul. 889, HI. 79, 175; Nedzalko Ul. 933; Nedaloo

Ul. 273; rozdzyaly I. C. XXXIX. 113; ponyedzvalek I. C. XXXIX.
112; ponyedzalkovego I. C. XXXVII. zudzalavacz I. C. XXXVIII.
Dzadusicz Ul. 419; Gnady Ul. 173; Gniadi HI. 4138; 4220; Gnadi,

Gnadego Ul. 4077 uw. 4201; Gnasdowicze HI. 4304; Gnyazdowyoze
HI. 3840; las HI. 758; lasz I. C. XXXIX. 159; Lasek Ul. 3468;
Laskowa Ul. 1527, HI. 395; lascouecz (2 razy) HI. 372; lasschy

HI. 2640; laska (corulum) HI. 2042; za lasky (pro corido) HI. 2626;
za laszky (pro baculo) HI. 2398; za lask HI. 4340; Laskowsky HI.

4213; Zalass HI. 4549; Laszotha Ul. 512; trzy lata Hu. 14, 31;
latha iqen. sg.) I. C. XXXVII. lat {qen. pi.) U. 2, Hu. 30. 40; lyath

U. 32,^56, HI. 3298; lath I. C. XXXIX. 159, latoss U. 37; La-
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tlioscl.ino HI. 4053; Lathoszynsky HI. 4405, 44.^7; nalasl HI 328G;

myalkey (salis minuti; por. mia) HI. 2898; Pomyalow HI. 3709
ohok Pomyanow HI. 36G5; myanovano I. C. XXXVIII. maflovithy I.

C. XXXI. Myarka HI. 4428 ; rzos^raar;^ uJho pomar^ (diniensuraio)

I. C. II. 87; po ky myasty, po ty myasty U. 43; namyastka Hu. Gl;

namastlicowye U 49; namastcow U. 36; od ticli mast U. 1 ; w Mya-

steczku I. C. XXXIV, wraathacz ssye (se inicere, czgstoflme do met)
HI. 3301; Pyassek HI. 544; 1663; Pyasscowa HI. 1240; Pyasseczna

HI. 1093; przal se HI. 259; przsal sza (agehat) HI. 1990; przala

szyc (disceptamt in itire, sts. pre- z *per-, por. czstotl. spiera sic)

HI. 3719; oszyane (se) I. C. XXXIX. 103; ossadly HI. 265; ossia-

dli I. C. XXXI. ossadlego HI. 1686; osadlem (collocafus fui) III,

3437; ossyadlessy na nywey {suscepisti agrum) HI. 3958; zassya-

dless y {olwiasi) HI 3926; osziadl HI. 1651; ossyad HI. 2511;

ossadla (coUocata) HI. 2642; Siadów Ul. 367; HI. 183, U. 34; HI.

3965; Strzaa Ul. 4649; Strala Ul. 2492; Strzaka HI. 3410; ssamo-

strzal Hu. 33; Powastczka Ul. 202: podlye przypowyastu {iuxta lit-

teram concitationis) HI. 4369; przipovyadaI szye (advocahat se) HI.

3640; opoviadam szi {tamiiam niintins indico) HI. 4553; dovia-

dowal szya I. C. XXXIV, swyadorae {memoriale) I. C. II. 305; via-

domo I C. XXXV1H swyadorao I. C. XXXIX. 103; swiadomey {dat.

sfjl.) I. C. XXXVI. wiadek I. C. XXXII, sswadczimi U. 4; sswath-

( zimy Hu. 24; szwanczimi (sic) Hu. 8; suatozyray U. 71; swatczy-

iny U. 91; swiathczicz I. C. XXXIV, oswyathscliil I C. XXXIX. 32;

swyatliszono I. C. XXXIX. 102 ; swiadeczstwa I. C. XXXIV, powatlui

{por. sts. YotL, consilhim) HI. 1686; poviatowe I. C. XXXIII. vano

Ul. 7, 2446; uiano Ul. 771; wano HI. 477, 963, 1260; wyano Hu.

31, U. 67; yysLnsi {dotaUcii) HI. 3709; wyanowal HI. 3039, 3221,

2922; Zawas^,e HI. 1399; wya;- I. C. XXXIV. Nyewarow HI. 3616;

Nycvyarow HI. 4326; Vyatrouicze HI. 3651; Szawyasa HI. 2095;

Zelaszo HI. 656, .3435; Zelaseo HI. 267; Zelazni Ul. 5137; Selasny

HI. 93; Zelasna HI. 2826; Zcdaszny HI. 3509; Polianowsky HI. 3803,

Cobalka Ul. 605; Kobalka Ul. 2010, 2156; Besadek Ul. 2872; Bye-

ssadky HI. 3161; itp.

PJ IV przyrostkach osnoionych: osnoicy imienne, jaJc: Dam-

bauy HI. 125: Damban Ul. 2613; Cobilauy HI. 169, 3571; Morawya-

ny HI. 3945; Krosnyani I. C. XXXIV. Podnlan I. T. XXIX. 598;

Dabauka Ul. 4277 uw. ; Cozanca Ul. 463; Kobilanka U. 23; Dulem-

byanka HI. 3010; Zagorzani HI. 696; Raciborzani HI. 382; liyth-

wyany HI. 2825; Bistrzanowsky HI. 3849; Bstrzauoucze HI. 3887;

Bistranowsczy ibid. itp. osnoivy sowne, jak: chcza U. 51, HI.

2957; chczial 1. C. XXXVHI ymyal U. 10, Hu. 73; myal Hu. 12;

myala Hu. 39 ; mai HI. 2972 : myal I. C. XXXIII, myali (miay) I.

C. XXXIX. 34; widzal Hu. 7, U. 79; widzala Hu. 56; dzerszal U.

60; dzierzal I. C. XXXI. dzyerzal I. T. XXIX. 596: odzyerszala I.

T. XXIX. 596; odpowedzale HI. 2253; doviedzial szya iest I. C.
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XXXVIII, ziipowiedzany . phir. zapnwiedzane HI. 4529; Przegorzal

Ul. 815; Przegorzaly HI. 3136, 4132; lezaly I. C. XXXI. itp.

3) Po j, c, , , przeszo e prawdopodobnie ju w dobie pru-

sloic. w a ; dlatego i iv polskim jzyku manii/ iv tym wypadku a

bez wzgldu na to, jaki diuik po nim nastpuje, nj).

ii) w zgoskach rdzenny cli: Poyaclka Ul. 4457 uw. Jado-

wniky HI. 166, 400, 4007; obyadnego HI. 3771; Myedzwyadek III.

3973; yastdoiia Ul. 438; Uyasd HI 606: Yyaszd , Ygyaszd III.

2637, 3138; Doyasdow HI. 855; nayast (cuitatio) Hi. 3462; wya-
szdu III. 3966; Jazdco Ul. 5451; Jasdek U. 56; Jazdek HI. 38i8;
yygacliawszy (cxiens) HI. 2436; zayachaw HI. 3542; acliacz I. C.

XXXVIH. przigachacz I. C. XXXIII, yachali I. C. XXXIV, jalowata

HI. 2553; yalovicza (iiwencula) I. C. II. 211; ialowicze {yiulae)

HI. 4195'; Jalowith HI. 2553; .lalowka HI. 4011; >alovytha HI.

3545, Jalowicze U. c. jarey (siliginis) Hi. 330; jarzini (acervum ver-

naJium) HI. 3339; nayarz (campus aestitalis) HI. 856; yary 1. C.

XXXIX. 103; yarny I. T. XXIX. 590, yarzynne I. C. XXXIX. 127;
Yarzina Ul. 3503; Jarzina Ul. 4906; iasrziny HI. 317; Jarzonek HI.

548; Jaroslauiez Ul. 8; Jarosaw HI. 92; Yaroslaw HI. 4337; Ja-

strzabecz Ul. 4692; Jastrzambecz HI. 308; jastramp (falco) HI.

2956; yastramp HI. 2974; Jastrzampcze HI 2453; Jastrzaniliczy HI.

1399; Jastrzamhya HI. 3919; Jastrzembsky I. C. XXXIX. 112; se-

pire Jass ad ripam HI. 557. por. sts. jazi (canalis)- jazy [intersti-

tia) HI. 794; Jaswedz HI. 269, Jaswecz HI. 111, 485; Jaszvicza Hi.

3754; Jasczerzow Ul. 6; czarovnicza Ul. 4116; czassu (gen. sg.) U.

7; czasch I. C. XXXIX. 58; czasz I. C. XXXI. Czaple HI.' 576;
czasye (czasze, plur. cyplios) HI. 2721; Zbka HI. 2781; abno HI.

4068; zaluye HI. 3010; zalovacz iuerulari) HI. 4314; zalowal HI.

3010; I. C. II. 449: Poar Ul. 839, 4920: Zarky HI. 4324 itp.

P) w 2^f'-!/^'0stkach osnów ny eh
,
juk: Clanczany HI. 634;

Klczauy HI. 2603; Lanzani Hu. 45; Przemezany HI. 4113; Msana
(*mici-en-a) HI. 3855; itp.

Tu ivic zleiva si jerwohie *je zupenie z pierw, ja, tak

e w rdzeniach zwaszcza trudno niekiedy rozstrzygn, czy

w sów. ja tkivi piericotne e, czy te a. Niektóre rdzenie je-

dnak zachoway obok ja piencotn form je. nj}. sts. obedi, siiie-

sti obok jamb, jasti (edere). To samo mamy niekiedy w jzyku
polskim, zwaszcza przed spógoskami mikkimi i nicUórymi twar-

dymi, np. cileboyeczcza (jad-, *ed-, edo) HI. 224; chleboyecze (eora-

mensales) HI. 2509, 4423 ; chleboyeczczamy HI. 4307 ; I. C. XXXIII,

obyedne (jed-bii-) mensae prorentus HI. 4214; yesden (<lzi jezdny)

HI 36; gesdzyly HI. 3210; yeszdzili HI. 3215; gesdza (jed) U.

op. 11; Vgesdsky HI. 3179; U. op. 1; Uyesczky HI. 4522; Uyey-

sky HI. 3700; zreszt obok jaclia {por. wyej) icystpuje ju iv w.

XIV czciej jecha, np. jecha U. 36; yechaw Hu. 24; obyechal

U. 9; w wielcu XF jecha HI. 2973; ge(;iaw HI. 1730; przigechaw

HI. 3212; sgcchal III. 3303; wigeli III. 3215; iv drugiej poowie te-

I
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go itclcu: przyycHi.al III. 4308; ii.ayccluiloss {ndcqiiitavisti) HI.

4407; wfjyecliacz; {inciiitars) 111. 3515; vygecliawscliy {dr cuitando)

przyy(.'cliavvscliy {reniens) 111. 4o()7; ifp.

Waciwie ivicc tylko dwa . a icsgldnie trzy rdzenie maj
IV naszych zabytkach naprzemian to ja, to je. Inne przykady
spotykamy sporadycznie, np. obok Jar(»slaw take: Yeroslaw, Yero-

slaiim Ml. 1941. Czestotlkue wiszeg-acz HI. 1191 róni si pod

tt/m tczglcdent od stsl'. si.ag-ati, podobnie stopie wyszy niiiy I. O.

XXXIII. / t. p.

4) Wyjtki od praw fonetycznych, przytoczonycli jiod 1)

i 2), s w najstarszych zabytkach jzyka ziemi krakowskiej do
rzadkie, i dadz si ativo loytlómaczy. Tak np. zamiast 'e mamy
Ja: dz.-Hiiicza Ul. 280; dzaniczka [tegmen) HI. 2036, por. dzanych

(^dziany, sts. de-nt) HI. 2364; Polanynowicze HI. 4; Polaiiynowsky

HI. 67, por. polano; Ocalyna 111. 304, por. cay; Zelassyc Ul.

3264, por. elazo; przy dzyalc I. C. XXXIX. 104; rozdzyale 1. C.

XXXIX. 112, por. dzia", dziaowi I. C. XXXIX 104; przed kwy.-.-

thn nyedzycla I. C XXXIX. 34, 58, obok Uwyethna 1. C. XXXIX.
30;'dlya U. 15; podlya HI. 4175, obok podlie I. C. XXXIII, ip.

Odiwotnie zamiast •'a mamy 'e : Byelaczow.sky obok Byalaczow HI.

3234; Wietrouicze HI. 292*7, obok Yyatroiiicze HI. 3651: Zelezna

HI. 2911, obok Zelasna HI. 2826; Czeschybyessy 111. 3970, 4010;

przypoviedal szve HI. 4360; przipouedala ssye HI. 3483; przypowye-

sti HI. 4473, obok przipoyyadal szyc HI. 3640; przypowyastii HI.

4369 itp. powyedaly I. C. XXXIX. i03; odpovVe<bicz 1. T. XXIX.

597, obok powiada {por. unjej) itp. Formy te. po najwikszej

czci podwójne, wiadcz, e owo prawo fonetyczne jeszcze si nie

byo ustalio w jzyku ziemi krakoioskiej. Ze i dzi jeszcze jest

pod tym wzgldem iv naszym- jzyku peivna chwiejno, przyczyny

tego trzeba szuka w czynnikach psy chiczny eh , kt()re czsto

krzyuj si z czynnikami fizycznymi, a iczgldnie z prawami go-

sowymi.

Niekiedy ^yrzechodzi ^rierw. e nie iv a, lecz i)odobnie jak pierw.

e- w dwik o, np. s przisyoiikii obok do syeny HI. 4177; swy^To-

pky {eui indomiti) HI. 2700; swerzope {eid sihestres) HI. 1432,

obok swerzepe HI. 320; swerzepky HI. 3191; itp. W dzisiejszym

jzyku wicej na to przykadów si znajdzie-, okoliczno ta jednak

dotvodzi, e ju w XIV—XV. w. nie byio fonetycznej rónicy pomi-

, dzy ^e = pierw, e, a h, = pienu. e. jeeli niekiedy tej samej ule(/aiy

zmianie kwalitatyivnej. Mamy tu bowiem take wypadki, e od-

ivrotnie pieric. e pojawia si niekiedy jako ^a, np. Byassathky, Bya-

sszatliky HI. 3869, obok Byessatliky (ibid.); por. stsl. beseda.

Moe pod wpywem form , w których, pierw, e wystpuje, na-

przemian jako -"a lid) Je, poiustuy w jzyku ziemi kmkow.skiej te

takie formy, jak Srz<'nyewa HI. 3528, oboic pierw. Szrcnyawa HI.

4509. Wypadki te jednak s tak rzadkie i sporadyczne , e nale-
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alohy je moe raczej ivzi na rachimeJc pisma, ni i/wcj mowy
ówczesnej.

1.

Slonaskie i zastpuje pierwotne indoeurop. i tub te picr-

lootn dwugiosJce ei {niekiedy oi)
,
jak uczy x>oróivnanie z innymi

jzykami indoeuropcjskirni. W polskim jzyku zostao prasow. i

bez zmiany, lub te przeszo w y. Przykady z ksig sdowych
ziemi krakoiosklej

:

1) Prasoic. i odpoioiada polskie i np.

a) IV zgoskach rdzennych: zab}'l (bi) Hu. 51; zabith

HI. 2335; wibyl (depercusslt) HI. .3409, 4535; rozbiless Hi 3926;
odbicza HI. 3265; Bycz HI. 4198; Bidzina (por. stsl obideti) Ul.

5205; biskup I. C. XXXVIII. Byskupicze HI. 3952; Bliszicze HI.

17; Biyzicze HI. 228; blizey Hu. 47; I. C. XXXVH1. blisko I. C.

XXXVII, blischi I. C. XXXIII, bliscline I. C. XXXI. Czycbawa (stsl

ticlit?) HI. 2425; czyschawy (cisawy, o koniuj Hi. 4487; prziczisnaly

I. C. XXXI. wyozysky (wyciski, casei) HI. 4459; czwik (nisus) HI.

167, 2052; czvvyk HI. 435; Ozwikla HI. 2780. 4191; Pogwisdow HI.

127, 2731. philary (z niem. Pfeileri HI. 2932: Gliski HI. 4534;
Glinnyky HI. 4101 ; zaimek ji, np. -i Hu. 56. HI. 2374, I. C. XXXVIII.
cry I. T. XXIX. 596; gim (dat. pi.) U. 80, 83; gimy {lustr, pi.)

I. C. XXXIII, ymy I. C. XXXIH. XXXIX. 31; Idzykowicze HI. 3820:

Ilicouicz Ul. 253; Ilcusch HI. 3451; gymam {1 sgl. praes.) U. &b]

gyma U. 73; yraa (5 sgl.) U. 19; ydczego I. C. XXXIII, yraan

(imi) Hu. 2, 6; ymyo Hu. 67; gym {nomen) HI. 2491; gymena
HI. 1570; gymyaHI. 4098; gyni {stsl. \xm>) U. 13; gyne HI. 1186;

yne I 0. XXXIX. 30; ginich U. 81; ynymy I. C. XXXIX. 58;

ynak I. C. XXXIII, ginni I. C. XXXVHI. ginsam I. C. XXXVin.
irschane Hi. 3685; Irzik (Georgius) HI. 4514; Irziczek Hi. 4146;
podgysdbie HI. 2713, por. sts. istiba; giste U. 4; gystem U. 26;

gystliich HI. 2749
;

gistota HI. 3839 ; ku istocze {j)ro ceHificatlone)

HI. 4263; sysczyl I. C. XXXVHI. uysczicz HI. 323; vgysczil {certi-

ficavlt pecunlas) HI. 3279; iscze HI. 629; yszczyna HI. 485; iscini

{gen. sgl.) Ul. 1157; iscziny HI. 633,969; yscziny Hu. 50; gisczini

Hu. 70- liysczini HI. 602 ;
Iwo Hi. 82, 471 ; Iwan HI. 160; cum Yuano

Ul. 4088; Yvanouicze Hb 4246; Gywanowsky HI. 3612; Jelitco HI.

259, Hu. 30; .Telitow HI. 2474; klin HI. 4174, 4200; clyn {particula)

HI. 3947; Cnisiu Ul. 203; Cniszin Ul. 959; Knisszin Hu. 57; Kny-

schin HI. 671, 3539; Kbika (?) Ul. 511; Kbikal Ul. 4196; Cbikala

.llctus Ul. 2457; Quilina Ul. 3683; lichy HI. 782; licz {\u:t) Ul.

4848, 4852; za licem {In termino peremptorlo) HI. 436; za lycem

{in termino primo j HI. 261; liczem HI. 2462; ad arrestandum
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alias lifzo\v:icz HI. 3051; liczow.-uiego (rtnr.ste^to;?) HI. 33G2; lyczo-

wanein {in termino arrestatioms) HI. 3134; podohme 111. 3137,

21*00; liczowanye HI. 2980; po liczowanyu {post msiomm) 111.

2804; aresfum alias licz 111. 3806; fuciale alias lycze 111. 4124;
liczovaI [arrcstanit) 111. 4184; liczowani (in termino arrestato) HI.

3530; s Iiczcm 1. C. XXXVIII, obliczan I. C. II. 420; ol)licznosczi

I. C. XXXIII, oblycznymy I. C. XXX1X\ 32; oblycznye I. C. XXXIX.
58; policek Ul. 59; policccz Ul. 241; policzsky (maxillae) I. C. II.

132; Liczba Ul. 3163; liczcz I. C. XXXVII, liczil U. 29; Lij^asza

(Ligoza) Ul. 278; Lipno Ul.' 769, 906; Lippye HI. 2316; przcslippe

HI. 1429; Lypa, Lyppa HI. 4435; Lypszky III. 2902; Lypska HL
2283; Lypna HI. 4094; Lipnicza HI. 336, 2946, 3038; Lypniczsky

HI. 4063; Lyppowyecz HI. 3919; Lipska, z L.ypia L T. XXIX. 590;
lytliego (nb. argenti) HI. 2768; lyssa (lisia, lis) HI. 3599; lysdia

(to samo) HI. 3858; Lyschky (Liszki) HI. 3407; list U. 1, 24; lista

Hu. 41; listu HI. 3239; listl. I. C. XXXVH. lystli I. C. XXXIV, li-

tlikup U. 29; litlikiipniki {mcrcipotarios) HI. 4085, Lyihwos, Lytli-

wosz HI. 1598; Lyz HI. 4532; Bognmilouice (mili,) HI. 561; Milo-

vyecz U. op. 1 : mili 1. C. XXXVIII, miloscz (ibid.) myncz HI.

4101; miuye I. C. XXXIII, przemynly I. C. XXXIX. 112; w mirze

U. 45; mirny HI. 2475; Mirów HI. 4548; Miroiiicz Ul. 220; Miro-

saw Hu. 51; Mirossow HI. 694; Kazimirz Hu. 47; HI. 2853, 3451;
Wlodziiniiz HI. 2118; Sdzimir HI. 4391; Miska HI. 527; miski

{])hir.) HI. 2176; kuchmistrzem {por. nieni. Meister) U. 22; kuchmi-

strza HI. 3082; czechmistrz HI. 3812; ochmistrza I. C. XXXHI. Ny-
dzycza HI. 212; nynyeyschi I. C. XXXVH. Ninognew Ul. 288; oiua

Ul. 622, 1632; niwa Hu. 22; U. op. 2, 11; nywa HI. 35, 212;
372, 1936, 4224 b. j^nr, niui Ul. 4371; gen. sg niwy HI. 4176;
nywka {armilmn) 111. 4224 b. Pilava Ul. 4144, HI. 1660; Pylawa

HI. 267. 1346; pilna I. C. XXXIII, czstotl. othpyram sza, odpyi-

ram sza {controversior) HI. 3217; Pirzina (pui, coniuinm?) Ul.

2002; Pirziny Ul. 318; Pirzin Ul. 26; piwa HI. 119; pili U. 29;
pywa HI. 2978; Piwco Ul. 757: Pisanka Ul. 1499; zapissz U. 24;

I. C. XXXI.zapiss U. 91; I T. XXIX. 598; zapissu U. 71. 99; de

Pyssary alias Pisarsky HI. 3100; zapissacz I. C. XXXI. zapisowano

U. 24; Piskorz HI. 4491; Piskorek HI. 3805; Piscoro^iicze Ul. 29,

HI. 184; Piszczorzoiiicze HI. 1117; Plichta Ul. 1918; Szicora Ul.

5099; Sicora HI. 3497; Szikora HI. 3650; ssil() U. 37; syla Hu.

52: sschjiy U. 76; vsile {violentia) HI. 3146; wsyle HI. 2464;
Ysilstwo HI. 3361; Synycza HI. 4284; sziwy [sitcy] HI. 3461; sohi-

vy HI. 4085; szywego {eimni) I. C. II. 133; slyczky {aredicidas

HI. 2722; Slywka HI. 2682; Svidnik Ul. 12; wider HI. 3879;
Swidrigali (gen. sgl) HI. 4544; wina Ul. 4424; winka Ul. 1433;
Suinca HI. 182; Svyncze (dat. sgl.) HI. 1730; swino brodi HI.

2395; Swinari Ul. 2321, HI. 515: zavitek U. op. 5; roku zavithego

I. T. XXIX. 596; na zawythem L T. XXIX. 597; widzal Hu. 8;
vidzene HI. 24; widzenye U. 42; HI. 3239; wydze {acc. pi.) 1.
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r. XXXIX. 118; Wya Ul. 432; wyny U. 47; vynyen III. ,3234;

yinowatli U. 93; HI. 3156; vinyen I. C. XXXIII. przewynvenva HI.

3615; Win.iry HI. 616. U. 22; Wir HI 212; Wisla HI. 45?'; Wy-
l HI. 4224 a. Yisliczi I. C. XXXVHI. Wisllcz.a HI. 281; Winicze
HI. 2525, 3994; Yis^nyowa HI. 3785; Zauischa HI. 559; Zauischicz

III. 3147; zimny HI. 4384; oszymyny {acerros liiemalcs) HI. 3339;
ozimyantha HI. 3685; ozyrayiu I. C. XXXIX. 103. ifp.

h) IV przyrostliuch osnownych, np. osnoicy im i e n n

e

: Bobin
Ul. 603; Damijin HI. 2352; Wronyn HI. 571; Wronin HI. 4196;
Wroniiiecz HI. 44; Sczekiin Hu. 3; Sczeclyn HI. .306; Oclionyn Ul.

12; Gramboczin Ul. 649; Crassoczin HI 53, 356; Prandoczin HI.

219; Plofliucin HI. 680; Mlodoeziri HI 3595; Okoczin HI. 3709:
Podobyn HI. 4254; Kozina Ul. 2493, 2534; Sczecina HI. 374; U.

48; Kalina Hu. 67; Lovyna HI 31; dbina (uercinia) HI. 3138;
wirzbyna HI. 764; dzedziu HI 3210; dzesz()czyn() HI. 1941; Trze-

byiia HI. 1896; j^odzyua HI. 2475; Nowina III. 1197; bogaczina HI.

1997; oszymyny HI. 3339; Ulyna HI. 3443; Culina HI. 4101 ; copa-

nina Ul. 4970, 4974 ; Lscino Ul. 448 ; Lscinno Ul. 251 . Lsczinska

Ul. 5308 ohoh Sbina Ul. 448; Jemyelino {ohok Jerayelnoj HI. 4362;
Ozyeslino HI. 4108; ius goscziiie- HI. 4, 2509, 4179; gocin HI.

4009, 4179; gosczinego (liospiUditatis) HI. 4243; gosczynne HI.

4325; Ossyny, Ossziny HI. 3957. 4041; brzoskwiue (persicae) HI.

2464; Ch.^nczini HI. "2935; Brzezinka HI, 4150; Zotnik Ul. 698;
Socolnik Ul. S66] Gemelnyky HI. 293; Gn..ynik HI. 718. 4295;
dwornik HI. 2384; scolhnyk HI. 3579; Prdnik HI. 4207; Scolnik

HI. 1674; Slomniky HI. 3092; pndwodniky HI. 2973; .llusznikom

(debitoribns) HI. 292?5: pantlik HI. 115; Kozik U. 50: swoyk HI.

2439; Voyczik HI. 4040; Welicanoczszca HI. 2906; Ogorzelyk HI.

4376; wozuyky {equi vectuaies) HI. 4227, 4368, Czczicouicz Ul.

802; karczmVsko HI. 644; sedlysko HI. 2863; sedli.^ko HI. 3585;
SGdliska {plur.) HI. 3222; rztpysko (ager) I. C. II. 129, Thargowi-

ska HI. 2188; z wyrzchuwysky HI. 3821; Yoynicz HI. 3558; crole-

wiczow {reguJorum) HI. 2539; iStcicza Ul. 217, 631 : Lednicza Ul.

4983, HI. 382; Garlicza Ul. 5140, HI. 4121 b. Czelicza Ul. 3910;
polouicza U. 9; poluyycz I. T. XXIX. 598; ciarczicza \valtra) HI.

954; valovicza I. C. II. 211; kouicza {euireci) HI. 3436; ossicza

{(irbor) HI. 3652; rozui.za I. C. XXXVIII. Wolycza Hi. 3424; Brze-

snicza HI. 3652; Ulycz.i HI. 4022; Gnoynicza HI 4079; Stopnycza

HI. 4265; Osthran-sznycza HI. 4483; Bisknpicz Ul. 2302; Uzeuancicz

Ul. 323; Czulicze HI 189; Goslice HI. 530; Srzancice HI. 690: Cos-

socice HI. 383; Si.impocice HI. 361 ; Gramboczicze HI. 239; Janovicze

Hn. 27; Pawlouicze HI. 678; popelice (peUes) HI. 1466, 1474; po-

pellicze {suhducturac) HI. 1861; poszwycze (tccturae) HI. 4459;
Yoznycze (frena) U. c. karaeniez (gen. pi. lapideae) HI. 2556; Pyel-

grzimowice HI. 2513; Croczicze HI. 3534; Przcczlawicze HI. 4543;
Myecliouicze HI 4045; rankawiczne HI. 1230; Granyczna HI. 3902;
Drzewiczki HI. 4534; rkavicznik HI. 4123; Czaciua, Czacziwa, Ul.
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4305 UW. 44G7 uw. Czanciwa III. 1399; pospolita I. C. XXXIII, bo-

dzisthe U. c. itp.

Osnowy soivne: loraysz {2 sgl. praes.) HI. 153; lomycije I.

T. iproszoics.) III. 11 ; hronicz (tuere) HI. 3149; bronycz I. C. XXXIX.
103; bronysch (2 sgl.) HI. 4056; grodzi U. 99; stranczil I. C. II.

445; grodzycz HI. 3864; Grodzi.zki HI 4553; Grodzina Ul. 46, HI.

614; opus.-zyla U. 68; piiscina Ul. 3957, 4010, HI. 508, 510; pu.s-

cziiia HI. 30; odnowicz {in)iovare et reviviscere) HI. 4554; odmowyl
(contradiiU) HI. 4443; uinowylesz {ohligasti ipsum) HI. 4450; vi-

rambicz HI. 2969; pizerbyli {excidertmt) HL 3864; podnoscliili (le-

varunt) HI. 4321; przypovyesczil (concitavit) HI. 4191; gonyl I. C.

II. 378; zastarapywsy I. C. II. 307; ochromily [mutihwenmt) I. C.

II. 316; ukwierdzicz I. C. XXXI. przeprossicz I. C. XXXVIIL docho

dzicz I. C. XXXIII, ozinili I. C. XXXIII, zaplaczili I. C. XXXI. po-

stavicz I. C. XXXI. postawyli I. C. XXXIX. 31; stawidla HI. 3947;
Cropidlo Ul. 222, 403; Cropillo Ul. 402, 514; krczyczyelem I. C.

XXXIX. 112; itp.

c) w mkoc0eniach odmienny eh, np. osnowy na i- i ana-

log. Gen. sgl. do ssmerczi U. 10; czausczi U. 2; paczi (pieci) HI.

3262; pynczi I. T. XXIX. 598; sesczi HI. 3104;' U. 100; oth

szescidzessaoth Ha. 37 ; dzessanczy HI. 1729; milosczi I. C. XXXVIII,
pamyeczi 1. C. XXXIII, do vschy, wszy (wsi) I. C. XXXIX. 118,

127. Bativ. sgl. milosczi I. C. XXXVIII, bracy HI. 2712. Loc. sgl.

po ssmerczi U. 10; w ssesczi Hu. 17; w iesseni U. 88; na wszi I.

C. Xx\XI. we wschy I. C. XXXIX. 102; w Chobadzi I. C. XXXIV.
po ssmerczy U. 60; po smyerczy I. C. XXXIX. 58; Plur. tres men-
suras alias cztbwerthny HI. 2920; rozbyl trzwi (drzwi) HI. 3082;
czsczi I. T. XXIX. 596; piersczeni I. C. XXXn.

Nom. plur. osnóic na -o- i analog, {waciwie lioeówka
przyjta z deklinacyi zaimkoicej) : wschtczi svanczi U. 94; imieso-

ivy: sdaly {condemp>naverunt) HI. 1662; zavedl}' HI. 2759; skazaly-

chom [de?}iandavimus) HI. 1584 a. vczinili I. C. XXXIII, mowyly,

chodzyly I. C. XXXIX. 112; itp.

Datiih sgl. na -owi: ku rokovy HI. 4103; Canonicoui HI.

3080; Msczigevi U. 94; podsadkoui I. C. XXXIII, bratliaiikowi I. T.

XXIX. 597; Instr. plur. na -mi: dzeczmi U. 17; peiiadzmi U. 4;
gospodarzmi Hu. 37; pomoczmi HI. 3208; se trzeymi Hi. 3082; do-

brymy U. 76; gronosztajmy HI. 3452; zakladmy HI. 4307; surmi U. c.

yednaczmy szyedzczymy I. C. XXXIX. 34 ;
yednau/.mi I. C. XXXIII.

pyeczaczyaray myeskymy I. C. XXXIX. 58.

Dat iv. sgl. zaimka osoboiuego: mi HI. 2978; itp.

Formy sowne, jak: 3 sgl. praes. stogy Hu. 3; stoy Hu.

17; wodzi U. 56; vczini I. C. XXXVIII. 2 sgl. imperat. nye mye-
czy szye {non te iactes) HI. 3841

;
por. te Sadzignew Ul. 368

;

Trzsytobolca HI. 3410 itp. wyrazy zoone.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 27
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d) Noga cyn ni w: niczs U. 18; any U. 13; nycz I. C.

XXXVIII. nykomv I. C. XXX[. partijkula li: 'iesthli I. C. XXXIV.
day my bog I. C. XXXIII, itp

2) Prasowiaskiemu i odpowiada polskie y po
dicikach , ; (t), d ; c (ts), dz ; f. Tak przynajmniej jest

IV dzisiejszym jzyku. Frzypiiszcza naley, e tak hylo i w j-
zyku ziemi krakowskiej ju iv trieku XIV. jakkolwiek pismo na-

szych zabytkóio nie daje nam, w tpj mierze stanowczej pewnoci.
Wiadomo ju bowiem z rozdziau o pisowni, e przez cay cig
naszych dwu iviekóiv wyraano tak dwik i jak dwik y naprze-

miun tymi samymi znakami. Jak loic znak y loyraa czsto

dwik \, tak odivrotnie znak i suy nieraz do ivyraenia dwiku
j. Przykady

:

a) IV zgoskach rdzenny eh. np. Zebrzidouice {sts. bridiki,

brzydki) HI. 500; Czigan (cygan) III. 3416; uczinil U. 5, Hu. 12,

HI. 2969; vczynil HI. 2973; uczynyl U. 76; vczinil I. C. XXXVIII.

czynyoz I. C. XXXIX. 34; przeczinil [affecit) HI. 2478; prziczina

I. C. XXXIII, czinsz (niem. Zins) Hu. 48; cz>^n.scb U. 63; czinsu

U. 100; czista HI. 3367; ocziszcy (compurgahit) HI 3332; oczis-

czicz I. C. XXXI. ocziszczcnye [emendatio) HI. 3409; Czizow HI.

2638; Czyzow HI. 3971; exactor czisze (rodzaj podatku) HI. 3694;
czyszam exsolvere HI. 3794 ; czysam solvere HI. 3793 ; Grzibow

HI. 2912 a. Grzibow.i HI 279; Grzybowa HI. 4015; Grimala Ul

260, Grzimala HI. 3335; grziwni Hu. 12, 45; grziwny I. T
XXIX. 597; Crzicava HI. 271; Krzikawa Hi. 3664; Crziczki HI

4534; Crzinka Ul. 5396 uw. Kizinicza HI. 3304; Crziwosand Ul

5196 uw. Crivoszand HI. 19; Crzywosandus HI. 8; Krziwi Hi. 2434
criuasch Ul. 3881; crziwasiiy HI 1711; Crziwasnya HI. 3363; Crzy

waszny HI. 3943; Krzivaczka HI. 3885; Krzywaczka HI. 3919
krzywdy I. C. XXXIX. 30, 31; Crzisch (sts. krib) HI. 119, 121

krzisz U. 33; crzisz HI. 728, 842; crisz HI. 3298; crzysz U. 7
krzszy (sic) HI. 1941; na krzizoch HI. 4112; crziszowa (via) HI

3371; Crziszanowszky HI. 3147; Crisanow Ul. 113, 264, 411, 445:

Cristoporicz Ul. 5293 uw. Cristoporzecz HI. 63 ; Crzistuporzicze HI

213, 512; Krzistopoizicze HI. 2667; Krystow , Krystopha I. C

XXXIX. 31, 58; Krzistina (Cristinai HI. 3351 b. Crzistek (Cristinus)

HI. 4494; Krzyclina {fem) HI. 3807; Crzichna HI. 3732; Crziszo-

sthomo (Chrysostonius) HI. 2468; Scrzidlna HI. 345; Scridlna HI.

3232; Skrzydlna Hi. 4101; Skrz:no HI. 2441; Zkrzino HI. 330.3;

Skrzynno HI. 2451: Szcrzypiecz HI. 2431; postrzizony (tonsnratus)

HI. 4276; Schidlow Ul. 4799 uw. Schidlowiecz HI. 4534; Scliidlow-

cza I. 0. XXXIII, podssicze (podszycie, suhductura) HI. 2413; I. C.

n. 378; schigya (szyjaj HI. 3335; Szygyek HI. 4124; w syku {in

exerciu) HI. 4140; sszyrukich U. 39; sirokich HI. 3262; schiroka

HI. 4176; schirzey I. C. XXXin. w szyrz I. C. XXXIX. 159;

Szczitnik Ul. 670; Sczitnyky HI. 363, 666; po szczicze {post clipe-

um) HI. 2913 a. Zasczytliov HI. 4449; trz}- Hu. 12; trzi U. 3; trsi
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U. 82; trzy I. O. XXXII, trzymacz I. C. XXXI. trzirnacz I. O.

XXXIII, yytlirzynialy (r.tfeuufnti/t) III 4)562; ziczifz I. C. XXXI.
poziczonc;;.) III. i]\f)(}- Zidow Ul. 544; Zydow III. 13)3, 1)54; YAihrz

Ul 3181; Zydek III. )}9S7 ; zida I. C. XXXIV. Zidowca Ul. 3277;
Zydowca III. 717; U. op. 1; ziwa (ii plur. prai'S.) III. 2850; Zia

Ul. 548; Zylka HI. 4112; sziwota' Hu. 7; zitho U. 88; w szicze U.

88; Zythiu. HI. 5)3; Sitliko HI. 3223; Szythko HI. 4259; vszitku

III. ))247; Ysziwa U. 49; pozitlikw Ul. 2439; poszytki (ntiUaUs)

III. 202:5; wyziiiek I C. H. 398; Ziska HI. 2871; Sciiiska HI 30)32;

poilohiiii' .shico iskati IV zwoenia z przulmlciem z (si.); zisku HI.

2567; ziskalM III. )30I8; ziskanya HI. 3265; pi-zczyskow (acfpnsito-

rtiiu) III. 371'^'; przezyskawacz [lucrari) HI. 4293; itp. Niektóre

z przytoczonych luyrazów, jak szy, szczyt, yd maj iv saw. i re-

fleks 2)i('rwotnego u, które ju iv dobie prasloic. po j, c, , j)^'^^-

szlo wielokrotne iv i.

h) IV przyrostlidcli osnoiv nych , np. os)wivi/ i miernie: Tan-

czii. Hi. 3)39; Tlianczin HI. 3809;' Tanczinsky HI. 4067; Wgrzin
HI. )39)34; Wangrinow Ul. 437; Starzina Ul. 913; vStarziiu HI. 3533;
wnanciii (wiieczyn) HI. 634; Korczyn HI. 4321; Biiczinsky I. C.

XXXI. Yerzynk "h1. 145; Werzink Hi. )399; perzina HI. 510; Pye-

rzynka HI. 4465; jwtrziiii (agri) HI. 8655; oczczisna Hu. 40; ocz-

czyszny U. 76; oyczisny I. T. XXIX. 597; koprziwnik I. C. ,11.

410; Knpriwiiicza Ul. 30)30; koprywnicza Ul. 4337; Coprziwnicza

HI. 4553; korzistna U. 50, HI. 2974; korzistchtnc) U. 30; corzisthna

HI. 2956; korzistiiye I. C. II. 387; raaczerzista Hu. 26; yaczmyeni-

czisko HI. 4176; Wanszik HI. 1133; Maszyk HI. 2720 a. Wayk HI.

41<)0; wscliiczky I. C. XXXIX. 31; itp. Osnoivy sloivne: ranczicz

Hu. 5, 42; raczicz HI. 3298; wraczicz HI 3457; ranozil Hu. 12,

32; wroczicz {^in terminnm induccre, denomin. por. roki.) HI. 4528;
wroczyl szye [terminnm meciim scripsit) HI. 4473; odlozicz I. C.

XXXI. obraczyli I. C. XXXIX. 34; moczicz (madidare) HI. 1105;
Moczidla HI. 3423; Modzidlo Ul. 5263; Modzillo Ul. 264, 411, 445;
pomrnziwschy sy [rugau facie) HI. 3742 itp.

Cl w zakocze iacli: Os)iowy na -\-, np. loc. sgl. po maczerzy

Hu. 46; w noczi Hu. 56; ua })olnoczy U. op. 11; we dbrzi [noni.

sg. debrz) HI. 2752; na rzecz! I. C. XXXIV. Nom. plur. cztirzi U.

82; sliizebuiczi I. C. XXXIII, grifnyczy U c. itp. Imperativus 2 sgl.

pomoszy HI. 119. 121, 465, 842, U. 93, 97; pomozi Hu. 4, 5, 7, 8.

U. 95; poraoszi HI )3298
;
pomozy U. 96; poraosi U. 88. por. te

Zawrzikray HI. 2431; Praes. 3 sgl. vazy {pensat^ HI. 4398, 4485;
lyezi HI. 4175; liezi U. op. 1, 2; polozi I. G. XXXIIL vraorzi I. C.

XXXI. Particip. p>raet. act. na -szy: wzanw.sszi Hu. 29; wiprowszi

{excoriando) HI. 2255; wibiwschy U. 68; wyschedwschy U. 59;
zkowawszy (compeditantes) HI. 1785; nayecha\vschy (veniens) HI.

3697; przyyechawszv HI. 4443; vipelny\vsclii I. C. XXXnL zgruma-

dzywszy I C. XXXix. 117; stanwschy I. C. XXXIX. 30.
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cl) IV pr zyimhach i narostkach jak przy, np. przyplod HI.

2371; poprzisandz (coniurre) HI. 3048; przyyechawszy HI. 4443;
przislych. prziczini I. C. XXXVnL i/;?.

3) Pr a soto, i ginie niekiedy w jeyku polskim na kocu
wyrazóio, np. nom. sgl. macz (ma, sts. mati) HI. 3262 ; 2 sgl.

pracs. ges (je, sts jesi) Ul. 4116; ^Jor. zaczanlessi (vuJnerasti)

I. C. II. 295; zaganless (decampasti) I. C. II. 307: a póniej — jak
iciadomo — praicie poivszechnie iv 2 sgl. trybu rozkaz

;
por. te

Kazmirz Hn. 16, ohok Kazimirz Hu. 47. Zjatciska sporadyczne, jak
przemyenly I. C. XXXIX. 127 {ohok przemynly I. c". XXXIX.
112); Wyelyenskyego {zam. Wileskiego), 5ff moe tylko hidem pi-

sarskim
;

jakkolwiek iv ostatnim wyrazie mogo e rzeczywicie

istnie tv wymotvie pod wpywem litewszczyzny.

UL.

Sow. dwik u odpoiciada zawsze pierwotnej indoeurop. dwu-
gosce] ju bowiem iv dobie prasow. zlay si indoeurop. dicugo-

eu, ou -w samogosk pojedyncz u. W polskim jzyku pozostao
prasow. u bez zmiany. Przykady z naszych zabytków :

a) w zgoskach rdzennych, np. Bug (nazwa rzeki, por
stsow. bug-R, armilla?) HI. 4567: Buynne HI. 2759; Buk Hi

2370; Bucecz Ul. 2170; Bukownyk ' HI. 3778, 4266; Buczina Hu
65; HI. 3664, 4171; Buczinski I. C. XXXI. pobudka (vigii; HI

2799; I. C. II. 427; pobudky {rigilcs) HI. 2377; pobudcze HI

2510; Budzislauiez U. 21 ; zbudowany I. C. XXXIX. 159; Burnos Ul. 83
Brudzow HI. 2346 ; brunathny HI. 3858 ; Brunouicze HI. 3646, 4086
Brunoczycze HI. 3915; Brus (lapis, qui dicitur...) Ul. 3423; Brzu-

cbana Ul. 6, 5421; Bruehana Ul. 42, 189; Brzucbanya HI. 2782
Brzuchensky HI. 2268; Czudzin Ul. 207; Czudzinowice HI. 349, Hu
49; Czudzinowski HI. 4531; czudzey I. C. XXXVni. Czulcza Ul

4118; Czulice HI. 377, 571; Czuliezsky HI. 3679; Czusow HI. 152;
Czussow Hu. 34; Cliuda HI. 40: ducliowni 1. C. XXXI. ducbown^ch
I. T. XXIX. 596; Dudek Ul. 2834: Dul HI. 175; Dulowa HI. 635;

Hu. 66: Dup Ul. 608; Dupp HI. 2645; Dupy HI. 2380; Dupycze

HI. 2829; Dubskem (de Dup) HI. 4142; Druszina Ul. 3921 ; Druzina

HI. 2464; Drusszyna HI. 1636; Druszbiczsky HI. 2791: diuge Hu.

12; druga U. op. 6, 8; drugi I. C. XXXH. zgub HI. 2766; w szgu-

bne I. C. II. 298; gumno (horreum) HI. 554, 2448; zagumne Ul.

158, HI. 2894; na zagumnu HI. 36; Guchów Hi. 46; Guchowa
(gen.) HI. 2874; Gruschow Ul. 5166: Grussow HI. 322, 673; Gru-

szów HI. 3435; Grusca Ul. 381, 439: Gruska HI. 4532: Grusska

HI. 2631;! Grussowsky HI. 3229; Jucha Ul. 5267 uw. Jucht U. c.

Junosche HI. 3681; Jura Ul. 3940; Yurek HI. 3298; lurkow HI.
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2863; luizicouicz Ilu. 4; jntrzin.-i (afrri), ywtrziiia, 111. 1268, 2522;
iiistrina (sic) ') Ul 2847 ; ii:izayvtrz {por. ssl utro) I. C. XXXIX.
cubek (phiola) HI. 2017, 2018; I. C II. 413; cubky 111.3284; kup-

kv (vasa) HI. 2721; Kucz Ul. 403; Cuczcow Ul. 201; Kuczcow Hu.

33; Cudlata Ul. 341; Kudlat.-i Ul. 3799; Kutiata Ul. 3697, 3748;
Cudlek Hi. 2084; Kula Ul. 2035, III. 4486; dwe kuy HI. 1904;
Cuyawiensis HI. 2513; Kuna Ul. 1986; cuny HI. 586; kunamy (ma-

railuribus) II!. 2480; Kunowa HI. 2473; Kunassowa Ul. 645; cunicza

Ul. 1012; Kunina HI. 4254; Cunoziez Ul. 5396 uw. Kunczycze HI.

432(5; Cunczycze HI. 4449, kuppil U. 41; wycupyl U. 2; kupyl

HI. 1936; cupy {acc. sgl.) HI. 2870; kupne HI. 2388; kupcze (em-

ptores) HI. 2470; ocupyenye (exemptio) HI. 2311; kupyeczske HI.

3890; vkupy, wkupow;ily HI. 4036; Curosvank Ul. 16; Kuroswancz

U!. 2720; Curopatwa HI. 392, 437; Kuropatwa HI. 2700; Kurow-

szka, Curow HI. 3151; Kuresz Ul. 2353; Curdek Hi. 4261; cuiva

{stsl kur-Ya. (jot. hora-) HI. 1393; Clucze HI. 3425; Cluczice Hi.

16; cruch HI. 3425; Crussyna HI 501; crusczu [gen. minerae) HI.

4520; Cruczek HI. 2340; Krupek HI. 4562; Lubowla HI. 54, 3151,

3553; Lubrza Ul. 22; Lubeozsca HI. 40, 303; Lublin HI. 563; Lu-

basz HI. 3746; Lubowski HI. 4531; Lubomirz HI. 673, 4152, Lubo-

ohow HI. 228; Luboehovi HI. 4144; lub HI. 4038; slubyem {instr.

sgl.) HI. 4217; shibney HI. 2944; slubyiacz I. C. XXXIII. Luczyano-

uicz Ul. 696; ludze Hu. 52; ludzi Hu. 1; I. C. XXXIV. Iiyvdze U.

49; ludzey [nom,, pi.) HI. 3080; Lubnicze {por. ul.i.?) HI. 2344;
Przelupsco Ul. 763; Przelubsco HI. 228; Lucow Hu. 9; Lucouicza

Ul. 606; Lueice HI. 282,515; ukowa HI. 4211 ; Luczicze HI. 4153;
Luczlayicz I. C. XXXIII. Lunka HI. 3937; Lusczouice HI. 616; lup-

pem (spolio) III. 3581; podlupylesz (subcorticasti) HI. 4222; Mucha
HI 4412; Muschin.^zke HI. 31-35; Mruk U. 25 ; Puch Ul. 860; pusch

Ul. 5106; Puscz Ul. 3288; pudlo HI. 651. 1494; Pukleiz HI. 2480;
pusty (desertus) HI. 2701 ; upust, wipust, spusth HI. 867; 1663, 4227;

wppusta HI. 1863; zapusta Ul. 384, 2167, 2198, 4268,4334, 4371;
pusczicz Hu. 42; spusczil (rupit) I. C. II 374; zapusta (uercetas)

I. C. II. 387; puscina Ul. 975, 1134, 4473 uw. 4498, 4505 uw.

5177; pusczina Ul. 4747 uw. 4975, HI. 4006; pusozyna HI. 123;

Pustka HI. 3188; spusczycz HI. 4186; spnsczilby (disrnmperet pisci-

nas) HI. 3601; spusczi(;z I. C. XXXI. przepusczicz I. C. XXXVIII.

Yipusczacz I. C. XXXIV. Pusdro Ul. 3619; Fuszdro HI. 3190; Fru-

szy HI. 2344; ruble HI. 2723: rubly HI. 4459; ruda (ferrificium)

HI. 3258; Ruda HI. 3681; rudda U. '97; Rudawa HI. 680, 3714;
campum na rudcze HI. 358; Rudno Ul. 548, HI. 185, 186, 3892;

'j pro iustrina piscis depascafa; lo pisowni tej monaby ypatryica
lad formy pierwotniejszej , ni stsow. utro (pols. jutro), które po-

wstao zapeione z *us-tro
, por. lit. aura , lett. austra (nb. jeli te

wyrazy s iv ogóle xv pewnym zwizku etymol. ze sob).
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Rudny HI. 405, 562, 3601; Rudnik Ul. 4664 uw. Rupek isfsl rup:i,

f(,ramen?, HI. 3080; Ruppnow HI 4546; Ruska Ul. 559; Russky HI.

733; Ruszcz Ul. 4700; ruscliiy {sic, aniovit) HI. 4244; ruschicze

(plur. rodzaj kary, por. rudin?) HI. 2832; ruschiczara so]vere HI.

3334; Obrzut Ul. 889; 01)rzutli HI. 444; zruczicz HI. 3371; zrzuci-

e (eicisti) HI. 3333; wrzuczil HI. 3239: vrzuczyl (intromisit) HI.

4293; wrzuczylesye (te iniecisti) HI. 3917; suty (za praniczan szu-

tan) Hu. 1; cobcze sute (raonticulos seu meta) HI. 2713; Sudidol

Ul. 249, HI. 65. 563, 607, 270^; Suchagora HI. 4401 ; Sulek, Sulko

Hu. 72; Sulow, Sulowski HI. 4125, 3829; Sulima HI. 2344; poslu-

sny HI. 3240; posslut^szenstwo (oboeditnti.i) HI. 1876; slvzebnika

(miriistcri.ilem) HI. 2826; slnsebnykem HI. 3008; wysluszone (deser-

vitisi HI. 2818; Sluzew HI. 4400; Szlusli<.wsky HI. 4427; Sluska HI.

4504; slvgy, sluj? I. C. XXXIX. 127, XXXIII, luzy I. C. XXXI. su-

ebnik I. C. XXXHI. sluzebnyka I. T. XXIX. 597; Smug HI. 212;

na smudze HI 1261; Stu<!zonky HI. 215; stucholczow (trabiarum,

Z niemiec) HI. 2691; stliuky (stamina, z niemiec.) HI. 2364; stu-

czne HI 3564; Strugaa HI. 184, 4112; Strunka HI. 3658; scbuba

HI. 2323, 31^5; 39l9, 4250, selunz.i (leviri sui germanii HI. 2779;

sdiurzi U. 25; szurza HI. 3215; Szczubiol HI. 4363; sznura {z nie-

miec.) HI. 2700; Tur Ul. 40; Turski Ul. 1921; Turzin HI. 4; Tu-

rzyna HI. 731; Tlmczne HI. 36(54; tru(ln<.scz I. C. XXXI. ule (trunci

apum) Ul. 712; Ulina HI. 12; Ulyna HI. 247; Ulycza HI. 4022 ; Ro-

sumek HI. 2075; Roszumek HI. 2077; Ysscze (ucie, jior. usta, a.
os, ostium) Ul. 2528; Yscze Ul. 2755; Uscze HI. 4064; uszdzieny-

oza U. 0. Vsva. Yswa Ul. 2611, 2697; wuyczony (avunciilarius, por.

wuj) HI. 4211; wyowiszn (sic, bona avuncularia) HI. 4154; Zuco-

uicze HI. 119; zuppa (upa) HI. 99; 178; zupparius HI. 549; szu-

pi U. 9.

li) w zgosJcach o sn o iwy eh, nj). Bogun HI. 324, 481, Hu.

22; Boluin HI. 4137; Kaldun (?; Ul. 4440 uw. Pyolunowa HI. 2788;

Koszuch, Coszurli HI. 105, 150; szr-zchrzuch rsupellectilia) HI. 4368;

Golucliowsky HI. 3791; 1'strucha HI. 3916; Boguclina Hu. 58; Bogu-

sza Hu. 17; Boluisy (gen. sg.) Ul. 4225 uw. Boguschowsky HI. 42;

Dzaduschicze HI. 4026; Woytusik HI. 4141; Loppusno HI. 2754;
Rzerzussno HI. 2918; clobug (galea) HI. 2134; clobuczek HI. 2854;

podohnie HI. 2176. 2546; <lobn< zgo Ul. 2647; Clobuczsko HI. 3188;

Costliuszko HI. 2565; clialupowal HI. 2253; Kaszuba Ul. 4251 ; Cas-

schuba Ul. 4651; Cassuba HI. 3539; krogulecz Hu. 67; orognicza HI.

3670; Z.gsulka Ul. 1900, Zegs.ilc/a Ul. 496; Xegzulka HI. 4267.

oboli Gzegzalka HI. 3653; Maczyula, Maczyulka HI. 4112; cossula,

plur. cossule HI. 3156, 510. itp. osnoicy sowne: kaczeruyesz HI.

144; zaymuie HI. 2358; zapyssvye y darvye I. T. XXIX. 590;

przikazuiemi I. C. XXXIII. vygmvyancz I. C. XXXI. itp.

c) u- zakoczeniach odmiennych: genit. sgl. na -u, np.

wolu (wolu) u. 50; domu Hu. 24, U. 4, 76, HI. 728; poboru Ul.

1139; z dolv U. op. 8; roku U. 17, 95, HI. 1730; vsitku HI. 3027;
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spathky I. C. XXXIX. 30; pli.)lwaikv I. C. XXXIX. 31; dugu Ilu.

19, 22; HI. ]V29; posagu U. 21; potu (sepis) HI. 194; platv U.

13, 99, III. 3000; lystu U. 48; zadadu Hu. 12; zakadu HI. 3298";

powodu (nuntium) HI. 3203; v brodu (peues vadunij HI. 4112; za-

chody U. op. 11; grodu I. C. XXXHI. s przivodu I. C. XXXVni.
dowodu (ibiil ), uisey staw (secus piscinam) HI. 1268; do pozwu U.

26, Hu. 34; ze sliibu (de voto) HI. 4380; pnswu I. ('. XXXIX.
127; zapissu I. C XXXI. s wyrsc!iv I. C. XXXIX. 159; loyu (sepi)

HI. 3457; pyeprzy, schaffranu I. C. XXXIX. l59; bru (di; mih^o)

HI. 1435. itp.

Dat iv. sgl. na -u, np. J/a5C«/. dal parobcu Jaschowu Hu. 55;
panv U. 11, 35; pauu U. 50; k stou HI. 2972; knandzu U. 63; ku

anu U. op. 4; ku roku PII. 4336. Neiitra: ku sziedzenyy I. C.

XXXVIH. yednanyy I. C. XXXIII, pospoly I. C. XXXIII, prawy I.

C. XXXIX. 31.

fjocat. sgl. na -u, np. Mascul. w domu H. 3234; I. C.

XXXVIIL na Stasciky U. 22; y stoczku H. 4122; stawysku [in

piscinatorio) H. 3847; na zamku I. C. XXXI. na roku I. T. XXIX.

596; na rynky I. C. XXXIX. 58; na targu I. C. XXXV. na yirz-

chu I. C. XXXVIII, wfpokoyy I. C XXXII. po niyeczu HI. 2913 a.

po manszy U. 60; na Kleparzu HI. 3188; na Sztradomyu (in Regali

1'onte) H. 3196. — Neutra: w zarbyy U. 44: na sagumuu HI.

1480; po wcupenu Hu. 8; w dzerszenyy U. 37; wtrzymaniu Hu. 3;
w yednanu Hu. 32; w polyu H. 2796; na nawssu HI. 1429; nawsu

(in exitorio) H. 2906 ; naw.szu (in communi panitie) H. 3296 ; na

odrzywu {in postico) HI. 1984; na gednanu U. 94; na miesczczu I.

C. XXXH powszyaczyw I. C. XXXI. po poczaczu I. C. XXXIII, po

pokopyw I. C. XXXI. o sdroyyw o sczasczyy I. C. XXXIV, wftliyra-

sze stanyV I. C. XXXIII, w roskazanyw I. C. XXXlI. itj).

Gen. lo cat. dual. dwu wou HI. 2957, 3085; na dw anu Hu.

38; we dwudzyestu Hu. 24; z yego ranku U. 10; od dwunaczczye U.

56; z obu stron U. op. 9; I. C. XXXI. XXXIX. 112, 127. itp.

Dat. sgl. deki i nacyi zai m k. yemv U. 25, 28 ;
yemu U.

77; temv U. 31; comv I. C. XXXHI. drugiemy I. C. XXXIH. zyem-

skyemy y myesczkyemy I. C. XXXX. 31. itp.

Formy przypadkotce, stanoivice pierwsz cz u-yrazów

zó ony eh, jak: polumerze (media mensura) HI. 1057; poludnye

U. op. 11; Folurarczicze Ul. 647, HI. 4447, 4551. {ohuk Poicarcicze

Ul. 665, 5069 UW. HI. 46); Bogumilouice HI. 317; Cbeburadoyicz

H. 4025. itp.

d) IV pr z yimkach: u, ku, np. uyednal Hu. 69; ymowyoni

Hu. 23; ysziwaly U. 49; ugory HI. 488; wgornego (polaj HI. 2358;
yzitek H. ó236; ucradl HI. 2844; uczeka HI. 3413; yscodzil H.
3239; wczinil HI. 3082, 3114; umowy H. 3836; urzand HI. 3677;
yrzandnik I. C. XXXVIII, ku roku HI. 4336; cu trzesznicze HI.

2753; ku H. 1529; U. op. 4.
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W przyimku ku ginie niekiedy samogoska u. ,tp. k stou

HI. 2972.

e) Zjawiska sporadyczne, jak Lubuchowa HI. 24. ohok

rerjidarncgo Lubncliow (Hu. 25), Uih ocladu HI. 2957 ohok zioykkgo

ucladu (HI. 2864) naley zapewne uwaa za hdy pisarskie.

Polskie formy pioun, dziura (por. Pyolunowa wolya HI. 2788,

ohok Polynowa wola HI. 303; Dzurawy I. C. H. 219; Strzeszydziura

HI. 4408.) nie zgadzaj si ze staros. co do swej samogoski u,

por peyni., dera luh dira
;
jeeli ivic nie polegaj na jalciej innej

formie prasow., potrzebahy je uwaa za nouottcory jzyka pol-

skiego.

Soioiaski dwik y {staros. ii) odpoiuiada prawie zawsze

indoerirop. u; loskutek tego wystpuje on te na gruncie jzy-
ków soiv. jako wzduenie dwiku i {indoeurop. u). W jzyku
polskim pozostaje prasow. y hez zmiany, alho te przechodzi tv i.

Przykady

:

1) Prasow. y pozo staj e hez zmiany,
a) w zgoskach rdzenni/ eh, jak: b^Hi Hu. 31, 43; bya

Hu. 57; bil "u. 14; bych HI.' 2341; bich U. 65; by, aby HI.

3435, 2698 ; byo H 2972 ; bio I. C. XXXVni. bili I. C. XXXVIII,

bycz (by) I. C. XXXIX. -32; bivacz I. C. XXXIII. bivali I. C.

XXXVHI. dobywa I. C II. 377; dobycze HI. 2317, 2700; odbycze

HI. 2698; bydo HI. 686. 1012; bidlo HI. 6267, 2491; byda (scro-

pbarum) I. T. VI. 467; bidlna H. 211; Bidin HI. 398; Bilina HI.

4003; byka (gen. sgl.) HI. 4459; Bistra HI. 473; Bistrzecz HI.

241; Bistrziczca H. 437; Bystrzonow HI. 3782; Bystronowsky HI.

3781; cztirzi U. 39; czthyr {gen. pi.) Hu. 25; ccztirzi HI. 3276;

cztirzech H. 3177; cztirzechuaczcze Hu. 57; styrzy I. C. XXXIX.

102; dyb.i III. 2462; Lyssy HI. 4457; nyezacritie (cruentata vunera)

I. C. II. 431; Lysek H. 3822; Lyssakow HI. 4260; Lischakowsky

(ibid.), Lyssin:> HI. 3467; Lvssyniecz HI. 3940; Lissobragk, Lisse-

kane (?) U. 527, 5267 uw. 'Midniky HI. 3309; Mydniky H. 4030;

omyln I. C. XXXVHI. Pomicailo H. 2862; Mylibórz, Misiborz

H. 3711; Myslouicze HI. 24; Myslovycze H. 4509; MyszloYSzky

H. 4407; Misonicze H. 12, 17, U. 13; MisIowskemv U. 20; Mi-

sinicze HI. 176; Mislechouice HI. 919; rozmysy szye, rozmysyw-

szi szye I. C. XXXIX. 34; Myssow HI. 4240; Myschkowsky HI.

4388; mythny {por. myto) HI. 535; Pysczek HI. 4112; Pythacz HI.

447;ribi, riby, HI. 2972, 3210; Rybenka H. 2354 b. Ribithui Ul.

5099 UW. ricz (?) Ul. 466; Ryczina HI. 471; ryczerz (Ritter) H.
4039; Riczerzs H. 4150; doschyez [por. syci) I. C. XXXIX, sin
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(syn) III. 2944; szina HI. 285(5; syna I. 0. XXXIII. Synowccz III.

•558, 2102; sinowecz HI. 21)81; s/ynowc (filiastrain) HI. 2425; syno-

wicza (filiastra germana) Hi. 383G; synowiczi (filiastrae, dat. Sfjl.)

HI. 3.'}45; Syppowsky HI. 2424; odssipacz (aggerem ressipare) HI.

8250; zassipnoz (insipare) HI. 3133; syrow (dzi sr, sts syn.)

gen. pi. HI. 2849; Spytek III. 3910; stryera {instr. srj. do ivyrazu

stryj) I. T. XXIX. 597; tika sya Hu. 54; przitiky (palos) III. 1663;

Przitik HI. 4363; dotycz szya I. C. XXXIX. 127; w tile U. op. 6;

tilecz (sic, furtive) HI. 3542; Tynecz Ul. 117, HI. 70. 126, 298; Tinecz

Ul. 168, HI. 3407; Tysyacz HI. 3937; tissancz I. C. XXXI. thyszyacz

I. C. XXXIX. 102; thyszyacza I. C. XXXIX. 31; obyczayem (modo)

HI. 3821; obiczay I. C. XXXIII, obiczayem I. T. XXIX. 596; vicia

alias vika HI. 3482; tribus cassnlis wyky HI. 4459; Viczga ae Vis-

dzicz Ul. 600, 5220; Vicga de Yisdzicz Ul. 4123 uw. Widzga HI.

50, Hu. 5; Wysoka HI. 54; Yyssoka HI. 3956; Wissoka U. 36;

Wissoca HI. 394; viszey U. op. 5; vischey I. C. XXXVIII, wizel

fcanis odoriferus) HI. 2547. itp.

h) IV przyrostkach osnowny eh, np. mlin (mvn) HI. 3125,

3276, mlina Hu. 73, U. 100; mlinarza U. 66; Mlynny HI. 3601;

Koritho Ul. 4160; Coritsci Ul. 2785; Corithno HI. 518; Cobila III.

634; Kobyka HI. 2669, U. op. 6; cobily (plur. euac) HI. 3758;

Kobile HI. 208, 335; Cobylye HI. 2698, 4284; Kobilecz HI. 3723;

cobilene HI. 430; kopitem (vestigio) HI. 4203; Pantira Ul. 4115;

Woydilo Ul. 3054; wlodyka HI. 2369; wlodika, wlodica, wlodistwo

HI. 2167, 1490; Motika HI. 3805; Moticzka Ul. 5126 uw. Mothycziio

HI. 4338; mytok {zamiast motyk, ligone) HI. 4459.

c ) IV zaJioczeniach odmiennych
,
jak :

Genitiv. sgl. osnóio na -a-, np. do szupy U. 19; scody

Hu. 4, 7; zagrodi Hu. 30; z kody (de cippo) HI. 3409; vgody I.

T. XXIX. 598; vmowy U. 61; 8movi I. 0. XXXHI. do rosprawi (ad

decisionera fHcti) HI. 3170; wyprawy HI. 875; od oprawy U. c. pu-

scziny HI. 247; sczegny HI. 6l2, 631; s prziczini I. C. XXXVHI.
ratione przigany HI. 2454; (z) stroni I. C. XXXVIIi. (z) strony I.

C. XXXIX. 30, 34; koroni I. C. XXXHI. Anny I. C. XXXIX. 112;

V sostri U. 99; szostry HI. 2944; do obory (ad forestam) HI. 4203;

karczmi I. C. XXXIII, wchwaly I. C. XXXHI. itp.

Accus. pi u r. mskich osnów na - o - i eskich
osnóiv na -a-, np. scopy (mutones) HI. 3731; ospy (proventus) HI.

3917; spy (podatek w zbou) HI. 2471; szloby HI. 994; pozvi I.

C. XXXIII, pozwy, przipozwy I. T. XXIX. 596 ; Chrosty HI. 35 ; listy

U. 35; funthy (libras) I. C. II. 357; HI. 4081; Kanty HI. 306;

Kanthy HI. 4093; po ky myasty, po ty myasty U. 43, 44; Przecho-

di Ul. 5488; Przechody HI. 289, 498; Chrwatby HI. 3546; nyewodi

(retes magnae seu maiores) HI. 4567 ;
grothy U. c. sady, ogrody I.

T. XXIX. 597; zagoni UK 4552; zagony HI. 681; 785; barany (an-

gnos, sic) HI. 2549; barchany HI. 2364; vgori Ul. 4852; ary HI.

316; Konary HI. 119; woli (woy) U. ^9, Hu. 45; posli (posly) I.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. lY. 28
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C. XXXIII, pocosi (pokosy) Ul. 4412 u w. lossi (sortem) HI. 3168;
lassy III. 878; czasschi 1. C. XXXIV, niwy HI. ol ; nywy HI. 212,

324; copy (capecias) HI. 1563, 3339; coppi HI. 1512; scliopy (fo

resta) HI. 3975; ossobi I. C. XXXVIII. Cozeglowy Hi.' 479, 2795;
Cossyeglowy HI. 2802; gloui HI. 2705; pocowy niellis HI. 446; sza-

stawy HI. 2709; wiprawy HI. 1616; Hrosdy (sulcos) 1. C. II. 441;
brosdi Ul. 977; Brozdi Ul. 4878; przegrody HI. 2421; podwody HI.

2479,2971; wangrodi HI. 2194; wgrody HI. 2753; Nagody HI.

2473, 2476; clody ivasa salls) HI. 3975; golothy (impossessionatij

HI. 3864; golothi HI. 3<S95; Uory HI. 5052 uw. Gori HI. 38, Cos-

sye gori HI. 3226, Psary HI. 16, 4186; Thocari HI. 3550; Owczary

HI. 27; pyerli (raargaritae) HI. 2537; rany Hu 7, HI. 2863, U. 75;

Romany HI. 216, 254; puscziny HI. 630; s<»sni Ul. 5157; sosszny

(pinos) HI. 2536; przesz stroni I. C. XXXVHI. przes tliy tho strony

I. C. XXXIX. 30; sczegny HI. 372, 611; 1057; nad karczmi (super

tabernas) HI. 2913 b. itp.

lustrum, plur. osnóio na -o-, np. se drwy HI. 3082; trzi-

my sti HI. 3267; palis alias slupi HI. 4141; za gurany U. op. 9;
s pani morawczi sansziady a s przigaczioli 1. C. XXXVIH acty gro-

czkymy I. C. XXXIX. 112; s koly U. c. tliymy dobry I. C. XXXIX.
102. itp.

1. plur. 2)raes. wemy i swatczimy HI. 647; wemy i szwa-

czimi Hu. 2; wyemy v sswatliczimi U. 6; wyemi y sswadczimi U. 8,

9, 11, 12, Hu. 68. itp

d) ic par ty kul ach. , jak narostek wy-, np. wygon HI. 149

244; wigon HI. 1261, 3371;' uigoni {plur.) Ul. 610- vistemp I. C
XXXVIII, wychodzi Hu. 36; wybi HI. 2775; wywoana U. 67
wyczdzano (impignoraverunt) HI. 4293; wyrokyem I. C. XXXIX. 31

przysówki: tedy Hu. 12; nyegdy I. T. XXIX. 59J; kiedi I. C
XXXIII, sawsdi I. C. XXXIV 'itp.

2) Frasoiv. y przechodzi lo jzyku polskim tv i

2)0 spógoskach yardowych k, g, eh ; w naszych zabytkach znaj-

duje si IV tym razie czciej znak y.

a) w zgoskach rdzennych, np. Chila Ul. 691; Chiba

dlo HI. 343; z chische [sts. chyzi. goc. stniem. hfisa-j U. 30;
chyssze Hu. 49; chistham (sic) HI. 348; sginanl Hu. 11: zagynccz

U. 91; Pregina Ul. 1754; Przegyna HI. 651, 984. 1026'; Przegina

HI. 1660, 3407; Przegynya HI. 3568; Kydow Ul. 47, HI. 86; Kyan
Ul. 1969; Kyani HI. 574; Cyanouicz Ul. 1972; Kyany HI. 489,

491, Hu. 47; Kyaszcowo HI. 520; kygecz HI. 3100; Kyssel HI.

514; kytliaka HI. 3752; kywyor (mitra militaris) Hi. 4134; kywyo-
ry (pileos) HI. 3452; kyscz Ul. 852; itp.

h) IV zgoskach osnownych, np. Rokyta HI. 365; w roki-

tne Hu. 1; Rogita, Rogitno Ul. 5319 uw. 4726; Rokytno HI. 4054;
Sikyrcze HI. 3373; ortkisz Ul. 4861 ; Mankvnice, Mkynicza HI. 919;

2760; Brzoskynya HI. 4136, 4340, 4341; AVrzoskynya HI. 4336,

4338; Vrzoszkina HI. 4204; Myakynya HI. 4547; Boginik Ul. 4807;
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Mofiihi HI. ;)0:3; Mo-ilani 111. (\l:)- iMo^ilca 111. l.O.Ol ; iiH.f,-ilki lii.

1240; Mofcilske 111. 322; mogylky HI. ;5(552; P^.ncliyrz 111. 549.

c) w sahoczeniach: Gen. syl. osnóiv na -a-, np.

s ninky llii. 30; s ranky Hu. 27; lanky U. 3; Ifjky 111. 4142; ta-

tarky HI. 330; raatky III. 14i(); okrora nywky 1. T. XXIX. 6i)6]

Malszonky I. C. XXXIX. 127; po.Ile drogy U. .»p. 1; drogy HI.

3821 ; przissagi 1. C. XXXVIII. A przissyen-y I. T. XXIX. 597.

Ac CHS. pliir. osnów mskich na -o- i eskich na -ti- np.

Potoki Ul. 4227; Wosnyky HI. 482, 1485; woszniky (equi yalentes

pro cunii) HI. 2302, 2720 c. na^ornyky HI. 358; panthliky HI.

3413; roky HI. 2831, 3951; kroliky HI. 4071; cubky HI. 2661;
(iolky 111. 1039; rbky (peplos) HI. 2655; policzki Hu. 53; policz-

sky I. C. II. 132; gróhki HI. 1240; parobky HI. 1903; zamki U. c.

^anky U. c. potoniky I. T. XXIX. 596; Rogi HI. 216, rogy HI.

2461; brzegy U. 91; popiangy (cingulae) HI. 2036; crongy HI.

4459; wirzchi HI. 2689, 3226; pritky Ul. 5063; przytliky (sustenta-

culae) HI. 4222; przimarky HI. 590; lapky (galeae) HI. 2697, 3172;
sforki HI. 2176; skorky HI. 2384; zaponky (raonilia) HI. 2722,

3420, 3775; sponky HI. 3752; przystawky (scuttiias) HI. 2721;
ostrosniczsky (calcariste) HI. 2132, maky (farinae) HI. 3185; Gorky
HI. 4264; mogylky HI. 3652; Oppoky* HI. 3584; klodky (truticellos)

HI. 4497; knaphiowky U. c. xyagi I C. XXXI. Kawky HI. 64;
Trambki Ul. 5231; Trambky HI. 301; Trbky HI. 1562; Lanky HI.

2733; U. 91; Oczesanky HI. 502; Oczosaky HI. 4315; Zelonky HI.

2352; Stanatky HI. 1017; Troky HI. 3521; Rossochi HI. 4547. itp.

Tu te nale luyraenia pr zy sóiokow e , jak: poky, poty U.

44; s dlusky U, op. 9.

Instrum. plur. o sn ó iv na o, np. s pomoczniki Hu. 35;
s parobky (cnm familiaribus) HI. 2898, 4099; cum pellibus vulg. no-

wogrodky HI. 2036 ; cum przissodky (?) HI. 1373 ; nynyeyszimy
xyegy I.' T. XXIX. 590. ip.

3) Dwik y jawi si w naszym jzyku iv loielu ivyrazttch

przysioojonych z ówczesnego 'jeyka niemieckiego . np. wyderkafF HI.

4384 {take yyderkoft HI. 3863, 4003, 4064, 4119, 4269, 4386;
widerkotl' HI. 3811, 3821, widerkutf HI. 3367; wynderkow HI. 3900;
vederkotf, 2 razy HI. 3863. redemptio, Wieder-kauf) ; Richtharzs (ad-

Yocatus) HI. 4150; rigiel U. c. ortil (sententia, Urtheil) HI. 3102.

obok ortel HI. 3517; Soltis HI. 1684; soltistwo HI. 3085; Soltysek

HI. 2076; wifrymarczil (comrautavit) HI. 4065; zafrymarczil HI.

4541; Frywald HI. 4547; Ridwan U. c. Melstyn, Myelstin HI. 2333,

2695; Mornstin HI. 4283; Olschthyn HI. 4274. obok Czorsteyn HI.

568; Czornsteyn HI. 1880; Melsteyn, Melsteynsky HI. 2004; Mor-

szteyn HI. 1600; Mornsteyn HI. 3975. itp. por. Odimeyster HI. 3100;
które stv po czci niemieck form zachowuj jeszcze i w iv. X V.

4) Dwik y przechodzi to e w loyrazie cztyry, i to w na-

szych zabytkach ju iv wieku XV. np. czterdzesczi HI. 3240; cteri

U. c. wfcztlierzech 1. C. XXXI. por. cztirzi U. 39; cztbyr Hu. 25. itp.
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zacyotvanc wyej pod 1 a)
;
por. te tele {zam. tyle) HI. 2963,

3114, 3276 {moe upodobnione do wiele?); przelbicza HI. 2176.

W formach: barzane rzoge HI. 1830; omelnom sprawam I. C.

XXXVin. mamy zapeicne do czynienia ze zicylclyn bdami pisar-

skimij por. Baranye rogy HI. 2461; omyln sprawam I. C. XXXVIII.

II. Samogoski cignite.

Przez cignicie samogosek , nalecych pierivotnie do dicu

obok siebie stojcych odrbnych zgosek
,
powstaj iv jzyku pol-

skim nastpujce samogoski pojedyncze: e (^e), a, :, u, y, . Prawdo-
podobnie byy one pierwotnie dugie, a ladem tej dugoci jest

zapetcne w luielu wypadkach cienienie samogosek e, a, w e,

a, a wzgl§d7iie przejcie iv \, o. cienienie to, którego przyczyny
jeszcze gdzie indziej szuka naley, iv poczeniu z przejciem
dwiku o w 6 {\x) yje i dzi iv jzyku ludowym ziemi kraJcow-

skiej. Nie naley ivic wtpi, e istniao ono i w lo. XIV. —
XVI., jakkolwiek moe nie w tak rozlegej mierze. O ladach sa-

mogosek cienionych w ogóle, jakie si jaivi w ksigach sdo-
wych Jcrakoivskich, mówimy na innym miejscu. Co si za tyczy

samogosek cignitych, nie mamy iv naszych zabytkach la-
dów ani ich daioniejszej dugoci, ani te prawie póniejszego ich

cienienia^ jak to wida z nastpujcych przykadów. Przy ci-
gniciu dwu samogosek w jedne, przeiuaa zwykle drugi element.

e.

Dwik e, a wzgldnie ^e, powstay przez cignicie, wyst-
puje w naszych zabytkach w nastpujcych wypadkach: 1) Rze-

czowniki pierw, na -ije, przewanie sowne np. copane (exstir-

patio) Ul. 4015, HI. 31, 451; stayane (iuger) Ul. 5176 uw; staianye

(stadium agri) U. op. 7; staianie U. op. 1, 5, 6; stayanie HI. 4176,

4200; uestane HI. 182, 714; nycstanye HI. 2432; stawane HI. 2057

;

wyednanye Hu. 42; yednanye HI. 2972, 1. C. XXXVin. nagabanye

U. 3; wibrauye HI. 1900; przipozwanye HI. 3315; wanzane, wvy-
zanye (Intromissio) HI. 1584 b. 2826; wwyazanye I. T. XXIX. 596;
liczowanye (terrainus peremptorius) HI. 2986 ; lotowanye HI. 3883,

4256 (sors, melioratio); wkazanye (doctio) HI. 2439; obeslanye I.

C. XXXIX. 112, 113; zdanye I. C. XXXIX. 58; widzenye U. 14;

44; vidzenye HI. 3239; cobilene HI. 430; noszenye (torues, porta-

culum) HI. 3264; 3816; podob. 2036, 2134; dzerszeue HI. 3125;
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lowyeiiy*- Hi. 3342; ocziszczcnyc HI. 3409; przesrodzene HI. 1420;

ocupyenye (exeiiiptio) HI. 2311; vlye8zenie (ilovellatio) HI. 3194;

naj^anenye Hi. 1U78; wcskmnenye (sic^ Hi. 1310; wspanozeiie HI.

1310; sbyeszene (fugatio) HI. .2034; thknenye (tangendum) HI. 3.331

;

ossyene (segetes; HI. 3516; przipowesczcnye (concitatio) HI. 3489;

spalenye I. C. XXXHI. blone Ul. 3970 iiw. 5047; blonye (plaiiities

(piaedam) HI. 205O; zagurane Ul. 158; zagtimiiye Hi. 358, 2894;

zayacze (zajcie) Ul. 5047; zayczye HI. 4203; Zablocze Ul. 220,

HI. 3126 b. 'opplocze HI. 2803; podssicze (siibductnra) III. 2413;

dozivocze HI. 3066; Vsscze Ul. 2528; Vscze Ul. 2755; Uscze HI.

4063; zasczie I. C. XXXVHI. Predmoscze Ul. 4095; Brzeszcze HI.

3998, 4003; Podgrodz Ul. 5091; nawsze Ul. 3560; nawsse HI.

1951; iiawsye (ager) HI. 4372; Podlesze Ul. 36; Zales.se HI. 581;

Zalyessye HI. 4322; Brzeze HI. 4710; Brzezye HI. 4342; Brzessye

HI. 3197; Zagorze HI. 454; Zagorzye HI. 2713; Medzigorze HI.

1240, 2018; Myedzygorze HI. 4229; Myedzikrze HI. 4112; pcddwo-

rze HI. 4112; wele (adiectiv.) U. 79; Welepole HI. 053; vsile (vio-

lentia) HI. 3140; wsyle HI. 2404; posziedle (locus) HI. 2597; Poth-

stolye HI. 4505; Cobylye HI. 2098, 4284; Kampe HI. 0; Lippe HI.

2310; przeslippe HI. 1429; szczepye (pomorium) HI 3804; Grab
HI. 252; Dbye HI. 2759; podwirzbe {pratiim iioddara) HI. 08;

Wirzbye HI. 2054; podgysdbie (silva) HI. 2713; porzecze (tiuvius)

HI. 3052. ip.

lustru nie ntalis sg 1. Ujch rsec^oitmiMiu, ale dopiero w pó-

niejszym jzyku (przynajmniej w naszych zabytkach^, np. z przi-

zwolenyem I. 't. XXIX. 597; ymyenyem I. C. XXXIX. 118. ohok po-

lyczenym (tame). W ivieliu XIV. i XV. jest praime regidarnie

w naszych zahytlmch zakoczenie -im
,
jak to sie okae z niej za-

mieszczonych przykiadóic.

2) Nominat. plur. niektórych rzeczotvnikóiv, jak: ludze Hu.

52; (liyydze U. 49); ule ftrunci apum) Ul. 712; 2)or. stsl .ih)4hic

oyjHie.

5) Beklinacya zoona przymiotnikowe, imicshuww , itp.

a to: Nomin. Accns. sglr. neutr. np. godne Ul. 548; zagonne

Ul. 1032; oborzne Ul. 5373, HI. 3048 (stabularium), oborne HI.

1118; wdyenne HI. 754, 4214; tliargowe, ogrodne HI. 2480; wstpne

HI. 4112; obyedne (mensae proyentus) HI. 4214; poraoczue ladiu-

yamentura) HI. 4003 . rzeczone Hi. 4200; yimierzone HI. 4081; oszya-

ne 1. C. XXXIX. 103; poszthe y sebrane I. C. XXXIX. 127; dobre

U. 54; stare HI 2340; myodowe isolutio mellis) HI. 3774; wtóre

U. op. 0: nemeezske Hu. 11; Kalawskye U. 9; Wolskie HI. 449;

kupyeczske HI. 3890 ;
Drozdowskye HI. 4101 ; Byernatowske U. op.

5; Michalkowskye HI. 4101; druge U. 88; drugie U. op. 5, 8. itp.

Ge nit iv. sglr. mascul. neutr. np. Gnadego Ul. 4201

tiw. pouesczouego Ul. 1222; Yanglescego Ul. 4322; z opathowego y
s convenczkego Hu. 37; ossadlego HI. 1086; lytbego (argenti puri)

HI, 2768; kupnego HI. 3239; rzeczonego U. 97; gosczinnego HI.
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2927, 4243, 4325; olovnfgo HI. 4520; karranego (bovera saginatum)

HI. 4368; obyadnego (pecutiiariim prandialium) HI. 3771; wesznego

(salarii turris) I. C. U. 406; szywego (equum) I. C. H. 133; wgor-

nego fpola) I. C. II. 259; vinnego I. C. XXXIII, wlasznego I. C.

XXXIX. 30; slaelietnego (ibid.) swiatego I. C. XX.XIV. miego I. C.

XXXIII, ossadlego HI. 1686; osyadlej.'0 (possessioiiatiim terrigenam)

HI. 4217; czopovyego (exactae cereysiae) HI. 4408; podkanclerzego

HI. 728; tego istego Hi. 3215; seraskego (terrcstremj HI. 2864, 2957;

rayszkego HI. 3135; Yyesczskego U. op. 1, 2"; Osowskego U. op. 8;
przednyego fprincipalis) HI. 3731; rayaschego Hi. 4175: ra}"'esczky('go

I. C XXXIX. 58. Cracowskiego I. C. XXXIII vangeivkego I. C. XXXII.
bidgoskiego 1. C. XXXIII wylenskyego I. C. XXXIX. 118: lip-

skyego I. T. XXIX. 590; wozorayszego y drugye^o dzyszyeyszego I.

C. XXXIX. 34; o>'ozi8tpgo y maczyerzistego I. T. XXIX. 597; s-
dzego I. C. XXXIII. podstaroscz<go I. C. XXXIII, podkomoizego

I. C. XXXI. Chorego I. T. XXIX. 598.

Dat iv. sglr. masc.-neutr. np Mislowskemv U. 20, wye-

schneimi HI. 2.366: Spiczimirowemn HI. 3208; Dobsifzkemii HI. 3085;
przipeislenm HI. 4103; przepelzlemu III. 4336; pliechowskyemv I. C.

XXXI. hvowskyemv I. - XXXIIL zyemskyemv y m\"es(zkyemv I.

C. XXXIX. 31 ; drugieray I. C. XXXIII. podstarosczeniv I. C.

XXXIII.
Locativ. sglr. masc. neutr., np. w prawem lessye Hu.

66; na dlugem dzel^^e HI. 2752; na wo5"cze Dambodzel.^kem HI.

1130: na przypowiesczon* m roku HI. 3720; na rooze przypovyesczo-

nem Hi 3662, 3663; na przypowyesczonyem Hi. 4468: na pyrwszem

roku yako na zavithem I. T. XXIX. 596, 597; v.' tem gystem dzer-

szenyv U. 26; potem U. 2; przi tem Hu. 12; na prziposwancm HI.

1993; na Dubskem HI. 4142; na Osowskera U. op. 9; myedzy Smy-

lowskem U. op. 9; na wyelera polye U. op. 10; na tliym cliwale-

bnem zebranyy I. C. XXXVIII, w kosdem prav5'e, tak krolyewskyem,

zyemskyera, yako y w /.amkowem I. T. XXIX. 596.

Zakoczenie to przechodzi w iviekn XV. take nu Instr.

sgl. mas c. - neutr., np. za kmeczowem pocztktm HI. 3003; za

ogrodem Michaowem HI. 4200; drugem fkocem) U. op. 4; gor-
czem kopiem HI 4203; zndnem obiczayem I. T. XXIX. 596; przed

yrzdem groczkyem I. C. XXXIX. 128; ze wsitkyem pravem I. T.

XXIX. 596; przed" sandem cracowskyem zyemskyem I. T. XXIX.
596, 598.

( G enitiv. ) Dat iv. Locatir. sgl. feni. np. cztwartey

p5'ante5' czansczi, U. 2 ; U. 19; paney oczczisna Hu. 40; s cupey

(de agro empto) HI. 2814 b, ode slubney HI. 2944; rodzoney sostri

HI. 2944; myalkcy (salis minuti) HI. 2898; do okrgley HI. 4178;
do Sklarskey HI. 4174; Maczkowskey niwy HI. 4174; v SUipowskey

granicz U. op. 5: podlye Ozogowskey myedze U. op. 8; Skarbimir-

skey drogy U. op. 1 ; ziemye cracowskiey I. C. XXXIII, polskyey

liczby I. T. XXIX. 598 ; dla K-pszey y pewutyschey pamioczi I. C.
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XXXIir. powney Y-ody I. T. XXIX. 508; ioimuly Kt;itut<)vo}' I. T.

XXIX. 598; panyt^y (Jracowskyey Jl. 3210; suknyey HI. 3077;
8 Stradomey III. 3247, klin roley III. 4174, 4200; niwa rolcy U.

op. 2, 3; stayanko roley III. 4175; por. U. op. 5, ('), 7, 8. 9, 11,

itd. do studnyey U. op, 11; krolowey I. C XXXIII, paiiycy matliki

I, C. XXXVIII, dla swiadomiey I. C. XXXVII, ku poszpolitoy ran-

cze U. 64; ku Crakowskycy drodze U. op. 2; czorcze .sv<'y wlasiiey

I. T. XXIX. 51K); paney Svyncze HI 1730, na ktorey.szeto wszy

polouiczy HI. 4186; na czudzey dzedzinye I. C. XXXVIII, w iiione-

czye polskyey I. T. XXIX. 598.

Nomin. Acciis. plur. ('oze gowy Hi. 479 : Co.sze glnui 111.

2702; Oossyc g^ri HI. 3226; rani erwawe Hu. 45; P)aranye rogy

HI. 2461, 3568; swine brodi HI. 2395; wilcze koszy HI. 2344; ko-

nye cradzunie HI. 3234; pod driige Hu. 12; pro agris dictis poswan-

tine HI. (U7; ty yste trzi grziwni Hu. 12; nyezacrithe (rany) I. C.

II. 431 ; lyessne (silvales) HI. 3771
;

quinqne uluas panni stuezne

HI. 3564; vkupy sen vrbne HI. 4036; zapowiedzane (arrestata) HI.

4529; roky zawyte HI. 3951; zastawyonye (retentae piscinae) 111.

3847; xyiigi gi-ndzkje cracowskye I. C. XXXI. na czassclii dlugyc

I. C. XXXIV, ossobi podesrane I. C. XXXVIII, grothy paskie, bo-

dzistlie, dlugye U. c. stroni vipissane I. C. XXXVIII, pjenyadze vi-

derkaffowe I. 0. XXXI. vrodzone y sawetne I. C. XXXIX. 31

;

skodi zyemskye I. T. XXIX. 697 ; slova vipissane I. C. XXXIII.
Instrument al. plur. ma od wieku XV róumie e oboli star-

szego i prarjidloicego y (-patrz niej), np). podloyscliemi pomoczniki

HI. 3082; wyelkemy dzyaly HI. 4200; Abramovemy rolami 111.4200;

s koly kowanemy U. c. nynyeyszeniy xyegy I. T. XXIX. 596

;

z roslicznyeniy camyennym I- C. XXXII. itp.

4) Zaimki dzieraivcz'e jak: me [ohok moje) U. 17, 36;
swe Hu. 28, 29, HI. 2317; gniit. mego U. 42, HI. 728, 1570;
swego U. 4, Hu. 7, 61; HI. 2870; I. T. XXIX. 597, 598; dativ.

swemu U. 50, HI. 3297; I. T. XXIX. 597; locativ. w mom U. 34;
w swem domu HI. 3234; przi zisku swem HI. 2567; na sweni U.

99; femin. dativ. (genit.) locatir. do sswey U. 10; ku swe}' rancze

U. 64; rolfy swey HI. 4176; roley sweyg (?) U. op. 3; (z) strony

swey I. C. XXXIX. 127; Malszonky sw.y I. C. XXXIX. 127;
Plur. nomin. accus. swe trawniki Ilu. 22; swe potoraky I. T.

XXIX. 596. itp. Obok tych form znajduj si te formy prne,
jak np. swoye rakoynnc I. U. XXXIX. 31 ; zony swoyei I. C.

'xxxix. 34; pravem swoem I. T. XXIX. 598').

5) Czas teraniejszy siów klasy III. d.) np. 3 sgl. smye HI.

3053; zam. mie-je, sts sme-je-ti..

') W wyraeniu: na swoy dzelniczi U. 15, mamy bd pisarski zam.
swey, albo tez naleaoby t^ form czyta: swój i.
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Samogoska a, zastpujca dawniejsze dwie zgoski, wystpuje
IV naszych zabytkach iv nastpujcych wypadkach

:

1) Bzeczowniki pierw, na -i ja, np. vola Ul. 832, HI. 3817;
uola Ul. 754: wola HI. 40 274, 5(35, Hu. 67; wolia HI. 2760, 4555;
Wolya HI. 3423, 4517; rola Ul. 4135. U. 25, HI. 3681; rolya U.

op. 1; w rolacli {loc. f^lur.) Hu. 4; Stroza Ul. 11, HI. 3233: Bo-

chnya HI. 2379; Laznya HI. 4343; Brodnya HI. 4017; ozwertnya

(mensura) HI. 4053 ; Przegynya HI. 3568 ; Mykynya HI. 4547

;

Brzoskynya HI. 4316, 4340; Wrzoskynya HI. 4336 itp.

2) Genitiv. sgl. Nomin. acc. pi. rzeczoicników pierw, na -ije, np.

iiassego zawoana HI. 121; zawolanya Hu. 13; zazwanya U. 45;

cowanya (yinculationis) HI. 3332; z opyekanya U. 59; lotowanya

(tutellae) HI. 4020, podoh. 4262; z dzerszenya U. 44; odzenya Hu.

39; naganyeuya (vituperii) HI. 2726; przewynyenya [plur. demerita)

HI. 3615; wedle skazanya I. C. XXXIX. 32; krom wyedzenya I.

C. XXXIX.. 104; do dobicza U. 29; doszcza za masz (matrimonil)

HI. 2467; V czirnya U. op. 5; ©ssedla (aedificationis) HI. 2557; od

przewsya (ex parte villae) HI. 2798; z Lypia I. T. XXIX. 590;

plur. zagumna (prata) HI. 1261; nossS^ena (toruetes) HI. 2722 itp.

Deklinacya zoona przymiofinków, iniiesoiców, itp.

a wzgldnie: Nom. sglr. fem.- np. potduarna (potwarna, nb. poe-

na) Ul. 1955, 2745; possasna (pecunia dotalis) Ul. 3223; swetczna,

sweczna (wsteczna, scl. poena) Ul. 1171, 1216, 1292, 2930, 2967,

3004; wstecznya HI. 1566; nadolna Ul. 537, HI. 2755; narona
obrambvona Hu. 54; newerua HI. 1603; Czarna HI. 3937, 3993,

4021; 'Górna HI. 4121 b. Lypna HI. 4094; Granyczna HI. 3902;
gumyenna HI. 4112: sobolina HI. 4250; rzeczona U. op. 1; przy-

dknrona I. C. XXXIX. 159; sliachetna 1. T. XXIX. 590; pilnwana U.

c. szyta U. c. Chuda HI. 40; Noua HI. 459; Nowa HI. 2760, 3407;

4053; sosnowa HI. 4112; Blada HI. 4442; maczerzista Hu. 26;

ysa HI. 3824; Lsczinska Ul. 5308; Lypska HI. 2283; Zelesznic-

szka HI. 2521; Boguczska HI. 4015; schiroka HI. 4176; Sucha HI.

4461; wina szczecina Ul. 4424; Gorca sredna HI. 2759; gelenya

góra HI. 4112; Bawola gowa HI. 807, 1399; Welawyes HI. 3597;

Curza noga HI. 3714; lyscha schuba HI. 3858; Jakubia debrz HI.

4495; xizencza kamienicza HI 4527, 4537; colcza HI. 3582. itp.

4) Sowa, jal ssysd (sia, zain. sieja) Hu. 25; czas teraniejszy

sów, jak snam (znam) HI. 3010; vsna (S sgl.) I. C. XXXIII, i sóiv

klasy III c), jak: othpyram sza HI. 3217: opoviadam HI. 4553;
zandam I. C. XXXIII, poruczam' I. C. XXXIV, przirzekara I. C.

XXXVII, obawiam I. C. XXXVIII. visnawam I. C. XXXIV.
XXXVII. XXXVIII, przicadam I. C. XXXIV. 2 sgl. posabyascb
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(usiirparis) III. 3745; 3 fi(/l. polepscha (meliorat) III. 3920; odgra-

sza (diffidat) I. C. II. 384; otlipowyada I. C. II. 203; odraava HI.

4453; przybyega U. op. 11; przypowyescza HI. 4439, 4492; virzoka

8}'e I. T. XXIX. 597; vmarza y wn3'wecz obracza I. T. XXIX.
596 ; dava L T. XXIX. 596, 597 ; zesnawa ibid. 597, itp.

5) Wij rasy, jak: pas I. C. XXXII. zam. po-jasT* {por. h-

ews. justa, jósti; grnc. C''>^'^óp, awesf. jilsto. opasany), ()p{)asane, opa-

sclianye, opasanye (praecinctorium, liteics. justa) III. 845, 2840; swak

{zam. swojak) por. szvakoiii (leviro suo) III. 3640.

1, 11.

Samogoski \, u, powstae ze cignicia, s znacznie rzadsze.

Takie i mamif moa w no min. sgl. rzeczoivników eskieh, jak:

pani Hu, 1, 00, U. 4, 55, 83, 96 (pany U. 16; pany U. 60, 67)

itd. tu niektórych przypadkach rzeczoivnikóiv pienc. na ija, jak

np. dat. sgl. przyrodney bracy (fratribus suis germanis) III. 27l2;

rv instrnni. sgl. rzeczoumikóiu piertv. na -i je, np. przedanym fj)ó-

niej przedaniem) Hu. 1; kazanim III. 2946; zaymowanym {per im-

pulsiones) HI. 1057; ss nechczenym U. 58; gego odgechanim III.

3153; z osedlim HI. 2626; lothovanym (per modum sortis) HI. 4012;

pokolenym I. C. XXXIII, somnyenym I. C. XXXVIII, rkdanim I.

C. XXXIII, pod straczenira I. C. XXXIII, itp. a wreszcie nomin.

plur. mascul. dcklinaeyi zoonej. Samogosk u za tego rodzaju

mamy prawic tylko iv dat. locat. sgl. rzeczownikóio pierw, na
-ije, np. na zagumnu HI. 36, 1480; po wcnpenu Hu. 8; w dzersze

nyv U. 14, 37; w zarabyv U. 44; ku dokazanyu HI. 2909; po li-

czowanyu fpost visionem) HI. 2864; na odrzywu (in postico) HI.

1984; na nawssu HI. 1429; na nawszyw HI. 4222; ku przipovye-

sczenyu HI. 3662 ; na przedmyesczu (in suburbio) III. 4305; na mie-

dzidroschu U. op. 5; ku siedzenyy I. C. XXXVIII, w roskazanyv I.

C. XXXIII, po poczaczY I. C. XXXIII, itp. Wicej przykadów
tego rodzaju p)rzytoczono ju wyej.

Samogoska y, powstaa ze cignicia, wystpuje pnme
tylko IV deklinacyi zoonej, mianowicie:

Nomin. sgl. masc. Gnady Ul. 173; Gnadi Ul. 4077 uw.

Gniadi HI. 4138; Blady HI. 4408; mlodi I. C. XXXIV, kosdi ginni

dobri czIoviek I. C. XXXVni. sszwanti Hu. 12; swantliy U. 76;

.Sprawozd. Komis, jzyk. T. W. 29
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szwanty HI. 842; swanti HI. 728; swanthi U. 80; swiati I. C. XXXIV.
manovithy I. C. XXXL Nowy HI. 568, 2906; krziwi HI. 2434; szi-

wy (siwy, ko) Hi. 3461 ; coloris scliivy HI. 4085 ; czyschawy (equus)

HI 4487,- dzurawy I. C. II. 219; domowy HI. 4368; I. T XXIX-
590; syrpowy (dzie) HI. 3567; gnoyowi (dzie) HI. 3567 ; dobri U.

16; wtori Hu. 29; stary, stari Hi. 1313, 1292; May, Mali, Ul. 64,

3353; Bali HI. 5413 uw. Byaly HI. 4^<5; Goy HI. 4317; neossadly

HI. 265; poueszczoni Ul.. 4234, 4670, 4600, 4816, 4995 uw. 5048
itd. dzani S()t (primus teiminusj HI. 11; por. terminus sdany HI.

1435; Xakoneczni Ul. 4509; mirny y pokoyny HI. 2475; nadworny

rok HI. 1715, 2046 ; zastawny (obligatoriusi HI. 2421 ; Zimny HI. 4384;
Jawny HI. 4108; Mlynny HI. 3601 ; Czarny, Czarni HI. 4496, 4139;
Rudny HI. 3601 ; Górni HI. 3441

;
grunthowny (originalis) HI. 4432

;

gednani (famulus impretiatus) HI. 4143 : brunathny HI. 3858 ; ducho-

wni I. C. XXXI. rovny I. C. XXXIX. 31; gvrny I. C. XXXIX.

159; yarny I. T XXIX. 590, mo.-zny I. C. XXXIX. 34; zbudowany

I. C. XXXIX. 159. Woysky Ul. 5080; pausky Hu. 61 {dioik y
przechodzi i w tym icypadku po k, g, eh, iv i)

,
gI(J)boki HI. 2189

;

semsky HI. 2957; Lypszky HI. 2902; lichy HI. 782; lunsky, machel-

sky HI. 3858 ; florenczsky, creczky HI. 4263 ; eracowsky I. C.

XXXHL krolewsky, myesezky, zyemsky, I. C. XXXIX. 118, 58,

32; i liczne nazicisha na -ski. pisane czsto przez -sky, jah: Db-
sky HI. 4033; Gorsky HI. 4085; Raysky HI. 4232; Uyeysky HI.

3700; Adamowsky HI. 4110; Byalkowsky HI. 4729; Jezowsky HI.

4173. 4422; obok: Czikowski, Goluchowski, Karski, Kiernosski, Le-

sczinski, Mosczinski, Prazmowski. Sadkowski HI. 4534 ; Czudzinowski,

Skawiski HI. 4531 ; Buczinski I. C. XXXI. Glynsky I. C. XXXIX.
31 ; itp.

Instrum. sgl. masc.-neiitr. np. ss tim gistim Janem Hu.

71; stoem jenostajuim HI. 2709; przed danira y zawitim rokem
(ant terminum eremptorium) HI. 2700; butelio alias podwoyszkym
HI. 3455; ostrym camieniera I. C. XXXII, swiathym Fabianem I. C.

XXXIII, przed ktorim tho scheymem na górze oppisanym proschew-

skym I. C. XXXIII. Pyotrera Porambskym I. C. XXXIX. 159
;

przed

yrzndem groczkym starosczym Cracowszkym I. C XXXIX. 127,

mesczkym prawem HI. 119; ysstym prawem U. 28; y sstim prawem
U. 48 ; sze wszim prawem U. 46 ; dobrim sowem I. C. XXXVH.
XXXVIII, itp. Póniej przeszo zakoczenie -ym do Locat. sgl.

masc.-neutr. ivypicrujc pomau ztamtd zakoczenie -em {por.

loyrj), np. wfkrotlikym czassye I. C. XXXIII, na sgeymye pro-

schowskim bliscze przislyra I. C. XXXVHI. o scheyraie walnim I. C.

XXXIII, na yarmarku lwowskim I. O. XXXIH. ne miesczczu nas-

szym I. C. XXXIII, w poIv ozymym y vgornym I. C. XXXIX.
103; itj).

Ge nit iv. Locat iv. plur. np. grosszy sszyrokich U. 39;
cramnich rzeczy HI. 3069, 2820; dzanych Ul. 2364; grossow sirokich

III. 3262; z opczich (de alienis) HI. 2454; ginich U. 81; gysthich
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111. 2740; pocldanicli III. 2(;;;;>; perci spioticli J. C XXXII, poddu-

nych I. C. XXXVIII, dbriich U. c. v acth grodzkich I. C. XXXI.
mycsczl<ycli szaralcow I. C. XXXIX. 58; ydczycli I. C. XXXIX.
31; wlasziiycli maizonei< I. C, XXXIX, 58; wseialiicli person diiclio-

wnycii y swyeczidcli I. T. XXIX. 59G; na sclieyniiccli przislicii I.

C. XXXVIII. V actaclj zemsliicii I. C. XXXI. w accyecii zyemslcydi

I. T. XXIX. 598; w al<czycli nynyeysciiycli I. C. XXXIX. 113; na
raicsczacii slusznicii 1. C. XXXIII, itp. ').

Dativ. plur. wszithkira viadomo I. C. XXXVIII, ludziom

pana Morawczowym I. C. XXXVIII, itp.

Instrum. plur. przeth tiini U. 78; s thvymy HI. 4307;
swymi pomoczniky HI. 3210; dohrimi prziyaczelmi I. C. XXXVIII.
myedzi vrodzonirai I. C. XXXIII, s tliimi yednaczmi I. C. XXXIII.
pyeczaczyamy myeskymy I. C. XXXIX. 58; acty groczkymy staro-

sczyray Crakowskymy I. 0. XXXIX. 112; z ynnymy dmachy (sic)

I. C. XXXIX. 58; myedzy thymy dobry rozdzyelonyray I. C. XXXIX.
102; itp.

Tu nale te niektóre formy cignite saimJcóto dsier-
awcsych, jak: Instr. sgl. iswim bratem Hu 71; szwym synem
I. C. XXXIII, listem swym 1. C. XXXIII, swym slovem I. C. XXXVIII.
wyrokyem swvm I. G. XXXIX. 31. — Genit. locat. pi. mych na-

masthcow U. 36; na rzeczach swich I. T. XXIX. 597; Instr. pi. swimi

penadzmi U. 18; swymi, s thvymy HI. 3210, 4307 itp. obok form
niecignit//ch: swoych I. 0. XXXVIII. I. T. XXIX. 598;
moymi I. C. XXXVIII, itp.

Dwik y {etymolog, i) pozostaje przez ci g^nicie take
M sowach, juk: przy (pri-iti), por. przyd() {partie, praes.) U. 66;
przydz [infin.) I. C. XXXI. braczy strycznych {zani. stryjecznych) I.

T. XXIX. 598. Nie sdz jednake, by mówiono te przichacz

{zam. przyjecha) 1. C. XXXHI. zapeivne jest to tylko bd pisarski.

Samogoska nosotva :\, mieszczca iv sobie dwie piericotne

zgoski, icystpuje w Accus. Instr. sgl. rzeczowników pieriv. na
-iJ5i- i deklinacyi zoonej, np. syednal pany Phalibogov() U. 68;
za graniczan szutan Hu. 1 ;

proznya pusczil Hu. 59 ; za cupyjj HI.

2870; szyemsko dawnoszczio HI. 2700; w szyrz y w dluz I. O.

XXXIX. 159 ; za omelnom sprawam I. C. XXXVIII. Tu te nale
cignite formy zaimkóio dzieraiucsych , np. w sswy dzedzin^

') Forma: cztirzech (grziwen) HI. 3177. jest waciwie locat. plur.
(etyrijCh-L),- do genitivu przesza ta forma zapewne pod lepty

wem dekin. zaimków i zoonej
,
gdzie locat. i genit. pi. zle-

waj si^ w jedn^ form^.
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U. 41; wzal sw Hu. 49; za sw cupy Ul. 2870; czesczi sw I.

T. XXIX. 597; obole form niecignitych: ss raoyy wolo U. 7;

sprawam moyam I. C. XXXVIII, itp. Wicej tc(jo rodzaju przyha-
dóio mieci si w ustpie o samogosJcach nosotcych w ogóle.

Samogoski nosowe.

Przez porównanie wszystkich znanych jzyhóiv sowiashich,
tak yioych jak i umarych^ przychodzimy do przekonania, e pier-

wotny jzyk Souan musia mie divie samogoski nosowe.
Na to samo naprotuadza nas porównanie z innymi jzykami indo-

europ. jak np. z litewsk i germask gazi wspólnego nam pnia

jzykoivego. Porównania te ucz, e samogoski nosoice powstay
ju IV dobie prasow. przez zlanie si samogosek a, o, e, b {osa-

bione z e) z nastptijcym p)0 nich dwikiem nosoicym n lub m.

Dzieje si to jednake, jak luiadomo poioszechnie, tylko w zgoskach
dugich (natura hdj positione), u wic tylko wtedy, jeli po on,

en, bn nastpuje jaka spógoska {z wyjtkiem j, v); an tym-

czasem przechodzi i bez tego warunku w samogosk nosow, bo

sotv. a jest — jak wiadomo — zawsze samogosk z natury dug.
Otó w takich to razach powstaje z en, bn jedna samogoska no-

soiva, druga za z on, an.

Jako obutych praso iv. samogosek nosowych dokadnie
oznaczy si nie da, lo przyblieniu jednak monaby je oznaczy
przez i {podug naszej pisowni ogólnej) z uwag, e w % nie

by czysty dwik e poczony z dwikiem nosowym, lecz nieco

zbliony ku a
,
podobnie jak w nie by czysty dwik o z reso-

nansem, lecz nieco zbliony ku u. Takiego okrelenia wymaga roz-

icój tych samogosek nosoivych w yjcych obecnie jzykach so-

wiaskich.
W jzyku polskim odpowiadaj takiemu prasow.

{staros. fl) ju od najstarszej doby histor. trzy samogoski noso-

ice mikkie, mianowicie: ^, ^, ^a"; prasow. za {staros.

m) takie same trzy dwiki, lecz twarde: , , a°. Pierwsze dwa
dwiki sii jeszcze obecnie iv jzyku ogólnym i literackim powsze-

chne, trzecia za samogoska nosowa a", (-"a"), yje tylko w jzyku
huloicym niektórych okolic Polski, jak np. na lsku. W jzyku
ziemi krakowskiej dwiku tego dzi nie ma, pisownia jednak na-

szych zabytków naprowadza nas na domys, e ta samogoska no-

sowa niegdy i w ziemi krakowskiej bya obok dwu innych powsze-

chn. W jakim jednak zakresie te trzy samogoski nosowe obok

siebie istniay, trudno dzi z naszych ladów pimiennycli dociec.

Moemy tylko powiedzie, e iv pewnych wypadkach mamy w za-

bytkach pimiennych lady prasoio. samogosek nosowych, którym

w dzisiejszym jzyku odpowiadaj równie peicne dwiki nosowe;



229

czy jednak te aame dwihi hyy w danych wypadkach lo wiehu

XJV. / XV, trudno stanowczo orzec. I tak:

I. Pr a sio w. e {starosf. a), d zisiej sze oy. pols. J,

wystci^uje:
1) IV zgoskach rdzenny eh , np.

hrk-: a) ') Brzanczek HI. 171: Branczek HI. 230; Brzanczco Hu.

50; h) Branczkouicze HI. 2076; c) Brancziczo HI. 3569, 4405.

cst-: a) czanscz Hu. 73; U. 2, 19; h) czszcz III. 2913 a.; Cz-
sthossowicze HI. 2476; c) Czstochowa' HI. 3694, 4478.

Q,t- : d) po poczaczu I. C. XXXIII.

dest-, dev§t-^): a) dzessyancz Hii. 59; h) dzessanczy HI. 1729; Dze-

wanczicze HI. 2286; Dzyewyaczycze HI. 2730.

grd-: c) Grzdzyolek HI. 4112.

chrgst-: a) Chranstow HI. 2, 86, 123; c) Clirstowsky HI. 3752;
Chrzstliowski HI. 4534.

jcbmcu-: c) yaczmyeniczisko HI. 4176.

j§t-, j§i-: a) za}'antho U. 42; wsyala Hu. 57; wzala Hu. 48; wsy()Ia

U. 17; h) gyd (jt) HI. 2870; w ysthwyc HI. 1651. c) za-

gytft HI. 4203; zayczye (ibid.), yczstwa HI. 4217; d) po

wszyaczyw I. C. XXXI. (1518) ;
po wziacziu (ibid.)

klk-: a) Klanczani U. 23; Clanczani JSu. 9, HI. 634; Clancyne HI.

520; b) Klaczany HI. 2603; Claczany HI, 2595; c) Klanczanya

HI. 3917.

k'bi§y-: a) Xangnice HI. 437; xandza U. 53; xandzu U. 33; h) kxaii-

czu HI. 3080; ksandzu U. 63; ksdza HI. 3215 (2 r.) c) Xan-

sky HI. 4117; d) xyagi I. C. 'XXXI. (1518): ^iadza I. C.

XXXIH. (1522).

mk-: h) Mkynic HI. 919, 2,760; c) Mykynya HI. 4547.

meso : a) Mansso Hi. 103.

pa-nieth: d) painyancz I. C. XXXI. (1518); pamyeczi I. C. XXXIH.
"(1522).

oldh {st. riis. oAHAb, grec. /£Xxvo'.ov): a) Oland Hu. 42; U. 1
;

Olandus HI. 279.

pajk-: h) Payanciny HI. 773.

pdiieg-: a) penandzi U. 29, Hu. 44; peiiadzi U. 55; h) penandzi U.

74; (penidzi HI. 1717, wiadczy o ivplyivie jzyka czeskiego

przynajmniej u pisarza)
-.^

d) pyeniadzy I. C. XXXI. (1518);

pienyedzi I. C. XXXHI. (1522).
2)dh: b) Pyandziczow HI. 3354; c) Pidziczow III. 4529; Pyandzy-

czow HI. 4025.

') Przez a, b, c, d, oznaczam tu chronologicznie: druga pofoic w. XIV.,
pierwsz poow w. XV., druga p. w. XV., pierwsz p. w XVI.

'•) Wgrazy : dest-, dcvt-, k-iig-', pc (jg-, naleaoby moe raczej umie-
ci niej pod 2). '
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2)rf\- a) pyancz ITu. 59; panczinaczcze Hu. 27: panncz U. 5; p(»f:zó-

nadzese HI. 15; b) pancznadzeszcza HI. 1402; pycz HI. 3247;
pczi HI. 3262; pycznatcze Ul. 3085; pyednadzescza HI. 1575;
pyenthnadzesta HI 2766 c) pyadnadzeszcza HI. 3900; d) piancz

I. C. XXXI. (1518); XXXVIH. (1529); piaczsetnego I. C. XXXVII.
(1524).

rgbb w wp-asie jastrehb: a) Jastrzambecz HI. 308; b) .Tastrzambczy

HI. 1399; Jastrzampcze HI. 2458; Jastrzambczow HI. 731.
c) Jastrzambya HI. 3919; Jastrzmbczy HI. 3681.

rd-: u) Randziny HI. 525; Irzandze (?) HI. 9; Irzandz HI. 617;
b) vrzdnika (2 r.) HI. 3118; c) Randzina HI. 4547; Rzando-
wicze (ibid.) Rzdouicze HI. 3943; Irzandze HI. 4056; urzandu
HI. 3677; Urza'ndow HI. 4547; d) vrzandow I. C. XXXIII.

(1522j; vrzandnik, yrzadnika I. C. XXXVHI. (1529).

rep-: b) Yrzarapya HI. 3173.
s-b-rt-: a) Srzancice HI. 493. 557, 558, 690; Srzanczicz Hu. 17;

U. 1; Szranczicz Hu. 17; Zrzanczicze U. 30, 31; c) Srzaczicze

Hi. 3990; Szrzaczycze HI. 4313; Srzanczicze Hi. 4320;
Zrznczycze (3 r.) HI. 4248.

sg-. d) pizissiagi I. C. XXXVIII. (1529).
svt'h: a) swantliy Hu. 12; swanty HI 119, 121; swanti U. 33;

szwancze Hu. 7;szwanczan Hu. 8; poswanthne HI. 617; Swan-
toslaum Hu. 60; HI. 2, 218; Swentoslaus HI. 284, 358; Swe-
topelcam HI. 332; Swentoslawa mater HI. 560; Swantochna
Hu. 2, 232, 548; Swentochna HI. 438, 681; Swanth HI. 324
Swenth HI. 330, 374; Swanezyn HI. 300; Swaneh Hu. 22, 32
138; Swach 256; Swencli HI. 590; Swenclina HI. 520, 589
Swancliowa U. 32; Swanszek HI. 262; Swensconis HI. 585
OswancimJensis HI. 338, 606; b) swantliy HI. 1941, U. 76, 80
szwanty HI. 842; swanti HI. 728; swti HI. 3298; sswat

U. 97; svanozi U. 94; sswecza U. 95; sswancza HI. 1730
swócza U. 96; swanthoszcz HI. 2537; Swantopolk HI. 2315
Swanthoslaw U. 73, HI. 1598; Swenthoslaus HI. 1598; Swento-
slawa HI. 759; Swantochna HI. 3104; Swtochua HI. 2905,
2907 ; Swocli U. 75 ; Szwnchowsky HI. 4056 ; Svanczicze HI.

1221; c) Swthochna HI. 4181; Svyc-zycze HI. 4270: Oswa-
czym HI. 375'8

; Szwyanslaus HI. 3650; Svyathopelk HJ. 4452;
Swach HI. 3480; Swyasek, Swansek HI. 3936; Swiaskowey U.

op. 2, d) swiathi I. C. XXXI. (1518); XXXIII. (1522);
XXXIV. (1524); swiato swi-atey Agneski I. C. XXXIH. (1522);
swiatym (ibid.) XXXIV. (1524).

scst-: c) Szczassna (3 r.) HI. 4435; d) o sczasczyy I. C. XXXIV.
(1524).

g-: a) Oczasne HI. 403; Oczanslauice HI. 708.

§iva: b) Czanciwa HI. 1399. 1883.

trgs-: b) Trzsytobolca HI. 3410.

I
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v§tji,: d) vianczey 1. C. XXXI. (1518); vienczsza I. C. XXXI.

(1518); a) Wanczsiaw (Yenceslaus) Hu. 32; Wanczslauicze III.

75, U. 7; Wanczcouicze HI. 78, 109, 240, 598, U. 37, 51;
Wanch, Wencli HI. 544; Wancliouem Hu. 16; Wanchnik HI.

79, lOG, 292; Wanchoczsco HI. 234, 240; b) Wanczsiaw U.

02; Wczslauicze HI. 3298; Vaiiczskow.skemv U. 94; c) Wan-
czslauicze HI. 3G02; Wyanczlauicze Hi. 4143, 4518; Vycz-
lawszki, Yyanczlauicze HI. 3693; Wyczlayicze HI. 4518;
Wyauczslawkowskye HI. 4101.

2§h-: c) Ózyblow HI. 3926.

zvk-: a) Kuro-swank U. 46; Curoswank HI, 165, 174, 432; c) Ku-

rozvyaky HI. 4348; Knroswky HI. 4103; Kurozwanky 111.

4323
;' Curosvnky HI. 3570.

icd-: a) Zandow HI. 23, 677; Szandow HI. 5; w Szandowye U. 32;
Zandouice HI. 40 ; Zandouicz U. 32 ; Zaiidawa HI. 635 ; c) Za-

dów HI. 4191 ; Zdowicze HI. 4009; Zandovicze HI. 3607*;

Zudowycze HI, 3795.

2) IV pr zy r ostkach osnownych:

przyrost. - me: «) yman (imi) Hu. 2, 6; ymyo Hu. 67; h) gyma III.

2491 ; c) gymy HI. 4098.

przyrost. -dh: a) Negowancz (nic-gowid) HI. 590, 640; Negowancza
HI. 450; Negowedz HI. 187.

przyrost. - t- : a) dzeoza
(
dzieci) Hu. 20; dzeczanczego (ibid.) Bodzanta

III. 632; Bolanczin HI. 631; Krczanczicze U. 46; Crozancice

HI. 363; Krczanczski U. 46; Margorzan<zin U. 15; Slawanczyn

HI. 300; Wirzbanta HI. 154, 300; partie, praes. bronan sze

Hu. 7; h) czely ^, ciel) HI. 2758; na czelanczinye HI. 3275;
vnczczi (wnczcy, yLnk-t-, por. dziecicy) HI. 1633 ; Bo-

dztlia HI. 2304; Czirnaczin HI. 1093; Czirnancziska (ibid.)

Gnyewyanczin III. 2787; Crczanczin HI. 3085; Krzczancicze

HI. 2501; Kszczczicze HI. 3371; Crcaczicze HI. 2694; Sla-

vanczino HI. 1380; Wawrzanczycze Hi. 3006, 3020; Wirzbya-

tham HI. 2408; partie, praes. opusz U. 64; przyd() U. 66;
c) yalovytha (vituli) (2 r.) HI. 3545; ozirayautha (vituli) HI.

3685; xizencza HI. 4627; xyazacza HI. 4537; Climyantliow

(2 r.) HI. 3649; Wyerzbyatha HI. 3912; Wyrzbytha HI.

3952; Dzieviatliiye HI. 4179; (moe te Dzewanczicze, Dzye-

wyczycze HI. 2286, 2730 por. icyej devet-); d) pyeczacz (pie-

cz; I. C. XXXIV. (1524); pieczacz I. 'c. XXXVII. '(1524);

pieczaczyam I. C. XXXIII. (1522).

3) IV zgo skaeh odmienny eh:

aecus. sgl. zaimkóiv osohowyeh i zicrotn. a) mn (zam. my =
mi) HI. 153; sya Hu. 12, 54, 55; b) m() HI. 1348, 1366;
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mya HI. 2978, 2990, 3010; szy U. 91: ss() U. 72, 68; sza

III.' 1990, 3003, 3239; ss III. 3298; szye U. 97; c) sy Hi!

3742: .szya HI 4403; zi HI 4553; sya HI. 3774; szye HI.

3719, 384i, 4473, 4360; d) mye I. C. XXXIII. (1522); szya

ibid. XXXIV. (1524); szia I. C. XXXVni. (1529); szya I. C.

XXXVIII. (1529).

Inne formy maj tu jaJco refleks prasoto. ju asyst
e, n}}. gen. sgl. osnów eskich na -ja: a) chyssze (ne

wzal) Hu. 49; z chische U. 30; b) medze HI. 831; nagorney

medcze HI. 2755 ; nye wyeszal dlownye (^sani. gównie) HI.

2970; s tey scrzinye HI. 3240; nye rosbyl scrinye HI. 3240;
c) podlye myedze U. op. 8, 10; do granicz HI. 4174; u gra-

nicz U. op. 5 ; od granicz U. op. 3 ; cl) wpposrodku vieze I.

C. XXXVIII. (1529); podobnie accus. plur. c) ialowicze (vi-

tulas) HI. 4195. itp.

II. Prasoic. (staros a), dzisiej sze J:

1) w rdzeniach'.

G§- (bn-) : a) poczanl Hu. 7; poczanthkem U. 5, 25, Hu. 55; b)

pocztkem HI. 3003; d) poczatl.kem I. C. XXXVIII. (1529).

dest-: a) trzidzesanth U. 13; szesczdzessanth Hu. 57; b) sesczdze-

santh HI. 3104, 3210; trzidzesiath HI. 3298; d) ozmidzessiath

I. C. XXXII. (1520): pianczdziessiath I. C. XXXI. (1518).

y^ - (jbm-) : a) yani Hu. 66; wzanl Hu. 46, U. 30; wzal Hu. 45,

49, U. 21; wzol Hu. 71; wzancz Hu, 48; wzanwszi Hu. 29;

b) yanl U. 66; gyales HI. 3333; przij\anl U. 64; prziyancz

U. 64; przigyacz HI. 2396; obgl HI. 2511; ubyaw HI. 1979;

rosyal HI. 2709; zayal HI. 3191; wyyal HI. 3085; zaganless

I. C.'ll. 307; wssanl U. 65; wsal HI. 2978, 3069, 3082; wsal

HI. 1730, 3208, 3247. 3276; wsyal HI. 3212; wszf)l U. 96

wscz HI. 2957, 2973; c) zayancz HI. 3755; wszyal HI. 4413

d) yal I. C. XXXVIII. (1529); wszial 1. C. XXXVII. (1524)

wsziancz I. C. XXXI. (1518).

h-hng-: a) Xansz HI. {bardzo czsto), Hu. 52, U. 12; xandcz Hu.

47; xandz U. 9; h) xang (podug ksig) HI. 2359; kxansz

HI. 2531; c) Xanz HI. 4486; xyazcza HI. 4537; xizencza

HI. 4527; d) Xiancz I. C. XXXVHI. (1539); xiandz I. C.

XXXIII. (1522).

mk- : a) Maslomancza HI. 372 ; c) Maslomicza (2 r.) HI. 4087

;

myschego HI. 4175 (2 r.)

peng-: a) Penanszek HI. 91, 354, 662; Penansko HI. 90; Pena-

szek U. 23 ;
penandze Hu. 6, 15 ;

penadze U. 51 ;
penadzmi

U. 4, 8; b) Pyenyszek HI. 1656; penadze U. 58, 61; penadz-

mi U. 67; c) Pyenyszek Hi. 3977; Pieniek HI. 4173; Pye-

nansszek HI. 3612, 3570; d) Pienyaska I. C. XXXIH. (1522);

pyenyadze I. C. XXXI. (1518); XXXIII. (1522).
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pcf-: a) pyantcy U. 2. d) ]:^M< I. C. XXXni (1522j.

rcl)-: w wyrazie jastrebi, : h) Jastranip 111. 2956; yaKtr;imp 111.2974.

rgd-: a) IrzanczUl. 9; h) Nyewrzd HI. 32:39; Nyewrzad U. 99;

nyevrzdne (non ordinatam mansionem) HI. 2943 ; rzczcza HI.

3009. ()) Nyewrad U. 99. NycvrzMdo\vo (ihid) — c) Rszadczyna
III. 4284; Kzdczina HI. 3997; urzand HI. 3677. — d)vrzmd,
Yiznd I. C. 38. (1529).

rc.s- . b ] Kzsska, Rzszka HI. 3309 ; Rzansk HI. 2462; c) Rzszka HI. 4032.

s§(/-: b) przisaiicz 111. 3053; po()rzisandz HI. 3048; poprzisanki 111.

1397; c) odprzisyaglesz sy HI. 3777, poprzyssyangl 111. 4439,
d) przisaiicz 1. C. 38 (1529).

svgt-: b) Swantek Hi. 3114; Swyantluk HI. 2795; Swaiitniki HI. 2159,
3126b, c) Syytlinyky HI. 3563.

t§g-: b) oticzaiigacze HI. 2457,—58, — 59; czanza (pignus) 1. CII.
264, na czcizy {in pignore) HI. 2826, c) wyczadzano (impignora-

verunt) HI.' 4293, d) vlczagacz I. C. 31 (1518).

c-{thn): b) sonl I. C. II 406; zaczanlcssi {v%dnerasti) 1. C. II 295.

v§z- : a) wanzal Ilu. 10. wyanzal Hu. 56 ; wwansal U. 38; wwyanzali

Hu. 78; wyanzanye Hn. 69; obyanzal U. 47; obwanzala Hu. 39;

obwazala Hn. 19, 57. b) wyazal HI. 3125; wwaiisala U. 60;

wanzane HI. ]584b. v/vyzaiiye HI. 2826; obyansowal U. 63;

c) zawysal HI. 4217. d) viazan I. C. 38 (1529); yiazanym
(ibid.), vyazane U. c. zaviazanim 1. C. 38 (1529).

iizbu-): b) posszcz {commetere) HI. 3260.

zd-: d-) zandam I. C. 33 (1522); zadalimy I. C. 33 (1522).

2) w przyrostkach osnoumych:
prz.-t-: b) Czelanthko {cieltko) HI. 2238; Czelantlicowa III. 2351.

Stananthky HI. 2331; Stanatki HI. 2002; Stanatky HI. 1017.

c) Stanythki, Stanynthki HI. 3649; Tysyacz HI. 3937. d) ti-

ssancz I. C. 31 (1518), tissaoznego I. C. 37 (1524).

prz.k-: b) Zayczkow HI. 2935; Zayczkowskego HI. 2944, c) Za-

yancz HI. 3669; Zayacz HI. 4112. d) Zaiaczek, zaiaczka, zaiaczky,

zayaczkach I. C. 33 (1522).

prz. - §g- : c) Lubansz HI. 3739; Lubasz I. C. 3746; Lubie HI. 4562,
Lubicze (^ibid.)

III. Prasoiv. {staros &), dzisiej sze og. polskie :
1) IV rdzeniacJr.

gr-: a) Wangiinow Ul. 437; Wangrzinouicze HI. 185, 343,, b) W-
grzangow HI, 2102. o Vangercze HI. 3554; Wgrziu HI. 3934;
Wangrzinowicz HI. 4196. d) vangerskego I. C. 32 (1520).

gl-: c) Wangleszyn HI. 3744.

z- : a) Yasliu Ul. 58, 701 ; Wanszlin HI. 366 ; Wanszirow U. 17. HI. 611.

-: b) Wansziconis HI. 2390; Wanszik HI. 1133, 1345; Wanszicow
HI 731. c) Wszowsky HI. 3784; Wayk HI. 4100; Waiizyko-

wska HI. 4224b.

Sprawozd. Korais. jzyk. T. IV. 30
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hah-: h) bambeii Ul. 3211; Bbenkowa 111 1834.

ld-: a) Bandcowicz Hu. 58, 62. U. 18; Baiithcouicz HI. 589; Banth

couicze HI. 55, 56, 589: h) bandze HI. 2475; badacz HI. 1651
Bandzin HI. 2877; Bdzin HI. 2960—61—62; Badzen HI. 2472
Bdzyen HI. 2476; z Banthkowicz U. 78; Bandt-ouicze HI. 2752
Bdcouicze (i^if?.), c) Bandzin, Bandzen, ohok Bdziu, Badzen

HL 3705; Bandzin HI. 3788; Banthkouicze U. op. 7; Btlico-

vice HI. 3564—65; Bandkowski HI. 4531; d) bandzie I. C.

33 (1522), 38 (1529), baMze I. C. 33 (1522j; bandaczym I.

C. 33 fl522), bada {ihid.).

bhid-: a.) Blandow HI. 83, 590; c) Blandowa HI. 3456.

db-: a) Dambno HI. 568. U. 53; Dambany HI. 125; b) Dambin
HI. 2352; dbina HI. 3138; Dambycza Hi 2680; Dambno HI.

2476; Dampno HI. 2474; Dambnyky HI. 2335; Denbniki HI.

1762; Dambow-dzal HI. 913, 2486; Dambowi -dzia HI. 2609;
Poddambsky HI. 1985; c) Dabow - dzal HI. 3709; Dbniky HI.

4087; Poddambycze HI. 4090;' f?) Dambowskiego I. C. 31 (1518)
dbni , debnich U. c.

gad-: a) Gandenek Hu. 33; Gandanek HI. 644.

gb-: b) Glambowske 111. 1261; Glyboki HI. 2189; c) Glamboczsky

HI. 3871.

grab-: a) Gramboczicze HI. 239; Grambenycza HI. 686; h) Gramb-
nicze HI. 2086.

chtj-: b) Chanczini HI. 2935; d) s Chanczina I. C. 31 (1518), w Chan-

czinach I. C. 38 (1529).

cliaz-: b) Chauszna HI. 2203: c) Chanszna HI. 4007; Chaszna HI.

4158.

kd- : a) kandi U. 36; Kandzerzino HI. 448; c) kady U. op. 3.

kap-: a) Kampa U. 46; Kampe HI. 6: Campe HI. 20; Campsky HI.

36, 370; Campanow HI. 157, 598; b) Kajjpye HI. 2406; Na-

kapye HI. 2401; Camppanow HI. 2521: c) Campa HI. 3569;
Kkmpa HI. 4459; Kampsky HI. 4211.

ks-: c) kasz (k§s) HI. 4142; dwa kaszy HI. 4142.

kt-: a) Kanty HI. 306; c) Kantliy HI. 4093.

krp-: a) Crampa HI. 66, 458; c) Krampa HI. 4455; Krarapel 111.

3934.

g- : a) laug (g) HI. 322; Langanow HI. 150; Lansecz HI 57,

77; pod lanszcem HI. 35; Lanzanii Hu. 45; b) Lanzyny, HI.

1875; Zalanze (ibid.); c) lang HI. 4101; laug HI. 3947; lan-

gem (ibid.), Dolangy HI. 4108; lanzek HI. 4356 (2r.), 4373
{2r), Podlansze HI. 4111.

nk-: ) Przelank HI. 71, 84, 98, U. 40; Trelank Hu. 4, 5; Lau-

cawa HI. 248, 578, 642, 675; Lencza HI. 27; Lanciciensis

HI. 28 ; b) Lankawa HI. 1087 ; Llankawy HI. 3345 ; Lancawi-

eza HI. 1453, 2461; c) Lankowski HI. 4p31.

at-: a) Lantka Ul. 3; b) Lauthcouice HI. 919; c) Lantlikovicze

HI. 4115; Lntkowycze (2r.) HI. 3796.
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mt-: a) Mancarzow HI. 132; Mancarska HI. 287; Mencouicz HI. 295.

nidz : a) manza U. 4, .s mazom Hu. 19; b) po man.szv U. 60; man-

szne U. 60; Maszyk HI. 2720a. Masyk HI. 2722; Mazykonis

HI. 2390; c) Mszni HI. 3542; Manzno HI. 4339; Mazno HI.

4338—.39.

n([f- '. h) ponantarum
,
pontlianim HI. 2003.

jKid- : h) pandlo (signuw) I. C. II. 379.

pach-: n) Pnuchyrz III. 549; Panchra H!. 450; c) Pancliow HI.

4007.

pak-: a) Paucouicz HI. 22, Hu. 20, 29; Pancouicze HI. 232, 289;
b) wspanczeue (aiiae) HI. 1310. "por. te nazw Panczipywa

(moe Pdzi- })hvo?) HI. 3153; c) Panków HI. 4018; Panko-

wsky HI. 4391; Pankouicze HI. 3891; Pkowsky HI. 3879.

pap r c) Parupow HI. 4430, 4507; Pampowsky HI. 4363.

paf-: a) pantlik HI. 115; b) panthliky III. 3413, 3420; c) ptho
HI. 4459.

prd-: a) Prandote Ul. 3; Prandotlia Hu, 14, 42; Pradota oboh

Prandota HI. 98; Prandoczin HI. 219; h) Prandoczin HI. 3276;
Pranthcos HI. 2914.

prg- : b) poprangy (cingidac) HI. 2036.

rb: a) poraba Ul.' 438; Poramba HI. 114, 209, 599, U. 21,

w zarabyy U. 44; b) Zaramba HI. 2780; c) Rabów Hi. 2846;

Poramba HI. 3615, 3665; Poraba HI. 3709; Zaramba HI. 4136,

4528; pryramba HI. 3771.

rk-: a) ranka Hu. 21; ranky Hu. 27, 30; rance Hu. 15, U. 2;

ranku U. 10; rankoyma Hu. 72; rancoymi U. 22; racoyraey Hu.

16; ranczicz Hu. 5,' 42, 64; ranczil Hu. 12, 16, 32, 72, U.

;-emstwu HI.

U. 84,94;
^--^, ^- ^. ^-, -. , -.- - HI. 3298;

rpozil U. 71 , 77; c) rakavicznik HI. 4123; wraczicz HI. 3457
;

d) w rancze I. C. 31 (1518), 33 (1522); ranka I. C. 38 (1529);

rankoyraye I. C. 31 (1518); rankoiemsthwem (ibid.).

sd-: a) Sandco HI. 92, 110, 173; Potsantcowa HI. 109; Sandzissius

HI. 21; Sandomiria HI, 337; Sandomirzki Hu. 60; Sandzissow

HI. 260; Sancissow 111.381; Sandzissowsca HI. 260; Sandiwogy

HI. 584; b) Sandzisz U. 64; Sandzyssow HI. 2709; Sandzi-

ssowska (ibid.), s Sandzisowa HI. 3236; Sandochna III. 3128;

Sandiwofjius HI. 2346; c) Sandomyrszky HI. 4412; Sandziwoy

HI. 4211— 12; Sandziszow HI. 3908; Sadzirair HI. 4391; d)

SJidzego I. C. 33 (1522), podsadek (ibid.), podsciadek, podsadka,

podsa<ikovi, podsadkyem (ibid.).

."ifp-: a) Stampoczice HI. 164; Stampocice HI. 361; Stenipoczicze

U. 26; Zastampow HI. 125; Zastanpow HI. 664; b) stampka

HI. 1287; Stampoczicz Hi. 3082; Sztappocice HI. 3253; Zast-

pow HI. 2524, 2733; Zastampowsky HI. 2461; c) Wst-
pne HI. 4112 ; wstyempuycz HI. 4473 ; d) vistemp I. C. 38 (1529).
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iay-: u) Tangoborza HI. 119, 653; c) Thangoborszlcy HI. 4295;
Th-oborza HI. 3712;

tlc-: a) Tanczin HI. 339; Tlianczin HI. 502; h) Tanczin, Than-
czin HI. 2171; Tbczyn HI. 2836—37; Tanczinsky HI. 3423;
c) Tlincziu HI. 3809; Tanczinsky HI. 4067—68.

tp-: a) Tampoczal Ul. 314.

trb-: c) Thrarabaczowski HI. 4531.
rt-: a) Thrantlmoyicze HI. 215, 511, c) Trthnowycze HI. 3862.

Vhnk': aj wnank (wnk, pririynus , nepos) HI. 616; vnancin

(przymiot, wnczyn) HI. 634; h) wnank HI. 1457; fem. wnanca
HI. 1063; wnanconi sno, wnancae suae HI. 965; wnancom HI.

881; vnczczi (wnczcy) HI. 1633.

zb-: o) Zambocin Ul. 664; Zamboczin Hu. 72; c) Zbanouicze HI. 3771.

2) IV przyrostkach osnoivny eh:

prz.-d-: c) Labancz (abd) HI. 4343, 4440, 4531; Labacz HI.

3928.

prz.-g-: b) Ostransznycza HI. 919. 2760; c) Ostbrsznycza (/.:. r.)

HI. 4435, 4521; Osthranznycza HI. 4520; Osthiesznycza III.

4483.

prz.-z-: a) Ligauza U. 45, 298, 519; c) Liffanza HI. 4217,3633;
Ligza HI. 3616, 3629, 3951; Lyganza Hi. 4137.

prz.-n-: d) piziczisnaly I. C. 31 (1518).

5) IV zgoskach odmiennych:
Acctis. sfjl. osnóiv eskich na -ii- : a) na gozpoda Hu. 55;

o beczk() HI. 7; o cop U. 27; o gowa Hu. 18; niwa Hu. 8; rana

Hu. 55; grziwna Hu. 31; dzedzinó U. 4, 55; w t dzedziny U. 37;
dzedzina Hu. 60, U. 38, 51; dzeszandzinan Hu. 6; panosza Hu. 24;

b) gospoda HI. 2978;' zagroda HI. 1268: robota HI. 2874; zaplata

HI. 2973;*zapust I. C. II 387; lask {coridum) HI. 2626, 3147;
schtuk HI. 2016'; sthukn HI. 2364; zguba HI 2766; zastawa HI.

2972; wypraw HI. 2304; wiprawni Hi. 2361; szynow HI. 2425;
M3^strkowa pyecarzowa HI. 3361; góry U. 91; fora HI. 2978; ob'»r

HI. 1109, 3255; wphala (2r?) HI. 3342; Pechna HI. 3267; vin HI.

3236, 3247; vyn HI. 3156, 3234; dzedzinp U. 58, 59, 61, 66;

dzedzinan H. 78; dzedzina HI. 3210. 3212; dzedzina U. 67; t dze-

sz9czyn() HI. 1941; wirzbyn) HI. 804; pusczyn HI. 2733; pusczy-

nn HI. 2361; przigana HI. 2436; babisnó HI. 2023; medz HI.

1406; dzelnyoza HI. 2835; c) chromoth HI. 4187, 4393; zapust

HI. 3920; walka HI. 3457; niw HI. 4174, 4175: spora HI. 4432;
pusczin HI. 3906; wyowiszn HI. 4154; sbrogy HI. 3581; Yycz-
slawow miedz HI. 4176; zbroy clocz seu colcza HI. 3582; prze

cznicz HI. 4176; w przye HI. 4473; wye prze HI. 4429; obok we.

prz HI. 4110; d) o tha skoda I. C. 33 (1522), slacbta (ibid.), pyo-

tra kmitha starosta I. C. 31 (1518), w ranka I. C. 38 (1529), za

tha summa I. C. 31 (1518), vyna I. C. 33 (1522), itp.

1. sgl. praes. a) swatcza (iviadcz) Hii. 16; sswadczc) U. 10;

c) wnygd HI. 4110; zachodz HI. 4151; wstpye HI 4429; (/; chcza
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(chcg) I. C. 34 (1524), obieczuia I. C. 38 (1529), vczinya, vat|.y:i,

8tavya //p. (por. luyej).

IV. Frasoic. (staros. a\), dzisiejsze o(j. j^ols. .

]) w zgoskach rdzennych:

nch-: a) Vanoli;idlov Ul. 1, 15; Wancliadlow III. 01, 184, 295;
h) Wach.idlow HI. 3126a c) Waclioczko Hi. 4521); Vanclu>(zko

III. 4431.

atrohn : ai Wantrobca III. 302, Ilu. 39 ; Wantropca HI. 423 , 457, 023,
Wantrobczina Hu. 39; h) W;.ntrobka HI. 1598, 3418; Wan-
tropca HI. 1889-90; c) Ytropka HI. 3758.

a'])-: d) vatpya {icfpi) I. C. 34'(1524i.

av. : b) Odrowansz HI. 2087, 2851; Odrowsz III. 2518; Odrownsz
HI. 2454; c) Odrownsz HI. 4543; Ódrowansclie III. 4179.

hnh : e) Babelno Hi. 3769.'

had : h) bancz (lxid) HI. 2335; d) bandz I. C. 33 (1522).

hach-(?): a) Banssow Hi. 35, 57; h) Sb()ssyn HI. 2700.

bnh-: Bancow Ul. 80; h) Baiiczek HI. 3401 ; Banczel HI. 2093 ; moe
i Pobocze HI. 2473: Pobandze HI. 1648; e) Bank HI. 3977,

4139; Bkowa HI. 4114, 4250; Banczal HI. 3698
dah-: a) Dambek HI. 121; dambrowa HI. 322; Dambrowsca 111. 257;

Doinbrouicza Hn. 1; h) Dabye HI. 27.59: dambrowa {2r.) HI.

1057; Dambrowka HI. 2370; c) Dab HI. 4282; L)amb>ky HI.

4076; Dabsky HI. 4033; Dbrowa HI. 4084; Dambrovicza HI.

4057, 4417; Dambensky HI.' 3714; Dbensky HI. 3577.

frak-: a) FYVin<:zc,o (Fvi\(iz\io=^Franciscus) Ul. 566. Hu. 38, III. 687;
Franczek HI. 606'; h) Pranczeg ( Praczek = Fraczek) HI. 2503;
Pranczkoncm (2r.) ohok Franczkonem HI. 2451.

f/as-: b) Gnsska HI. 2798; c) Gonssyorek (k. r.) HI. 3921.

(/h(b-: (() Glamb U. 4, 8.

}/o}qb-: in Go! ab Ul. 231. b) Golamb HI. 3431.

clioi-fig- . a) Chorariszice HI. 439; Chorzanzice HI. 421; c\ Cliorang-

wicza HI. 3550; Clior;]szicz HI. 3445; Cliorzycz HI. 3899,

3916; Chorazycze HI. 4547.

/,Y//;-: b) Campyel HI. 2575.

his-: e) Maloksz HI. 3787.

ka-: a) Zacantliny HI. 292; b) cath HI. 2755; Kontlico de Kontlia

HI. 2211.

krdij- : c) crongi [krgi sera) HI. 4459.

Iqk-: a) lank}^ U. 3; dwe lancze U. 45; ss lank U. 17; w lacach

Hu. 4; b) lanca HI. 2856: bnkara U. 73; vIonce {wcz,
nazwa jwchyoci) HI. 1268; e) lanka HI. 3920; laka HI.

4015; laky HI 4142, 4200; laky U. oj>. 1; laczkamy U. ojh

7, 9, 11.

mk-: b mky (farmaa) HI. 3185; Manczka HI. 2374; c) Przem-
czany HI. 4113.
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mz-: a) inansz Hu. 29, U. 15; b) mansz U. 60; masz HI. 2467;
masz HI. 2563.

pk : a) Pancz HI. 16.

prd-: h) Prandnik, z Prdnika HI. 2950; c) Prandnik HI. 4216,
4547; Prdnik HI. 4207; Prandnik HI. 4223— 24Z^.

rh : a) porarabicz U. 53; porambono Hu. 1; obramb}'ona Hu. 54;
wiramby bili [zcini. wirambili?) Hu. 52; h) rabky [pepli) HI.

2655; Yirambicz HI. 2969; wirabili HI. 3080;* Suchoraba HI.

2297; Sncliorabski HI. 2296; O przerabyli HI. 3864; vrabne

HI. 4036; Suchoraba {2r.) HI. 4206.
rk-: c) Rczka HI. 4362.

s-h-sdi^-: samth pyeprzv I. C. 39, 159.

md-: a) s()t (sd) HI. 11; Sandonis HI. 1.39, 166; sandzil U. 29;
Sandecz HI. 564; c) Sandek HI. 4133; Sadek HI. 4164; d)

Sandeczki U. c.

sg-: b) scnszen (se) HI. 2691.

sali-: a) de Sanczi HI. 27; Sanczignew HI. 175, U. 33, 42, 49;
Sancignew HI. 378; c) Sanczignyewsky HI. 4296.

sp : c) Spyensky HI. 4047.
slk : b) Sianka {ska) HI. 1904, 2705; c) Slanczka {2r.) HI.

3832; moe fei Sionko HI. 4469: Szlonko HI. 4448.
stp-: b) Nyewstamp HI. 2455; Newstarab HI. 2859; zastampywsy I.

C. 11.307; odstampyla, po odstampyenyy U. 74; c) Wstam-
pyen HI. 4351; Nyewstap HI. 3753. d) odstapicz I. C. 33,

(1522).

irh : a) Trambky Hi. 301; Trarabek Hu. 68; b) Trabky {2r.) HI.

1562; c) Thrampczicz Hi. 4531.

trat-: a) stranczacz Hu. 48; b) stranczil I. C. II. 445.

vrch-{?)-: a) Wrocli HI. 210, 226.

zhr-: a) Zambr H. 399, 624.

2) IV narostkach:

-: b) wangroda HI. 1151, 1289; wangrodi HI. 2194; w-rody HI.

2640, 2753; wangrodam HI. 1328; wgmdaniy HI. 2640; wan-

grodach HI. 1240; wanwossa (2r.) HI. 1266.

s-, a) Sanspow Hu. 38, 635, bi Ssspow HI. 2816; Sauspowsky
HI. 2591; c) Sspowsky HI. 3'712, 3881; Samspowsky HI.

3881; d) sansziady I. C. 38 (1529), somnyenym [ibid.).

3) w 2it~zyrostkacli osnoiimych:

prs.-z-: b) Galszcouioze HI. 2734.

prz. dj-: b) Chobczca Hi. 2906; c) Chobandza HI. 4445.

prz.-t-: a) Climonth Hu. 44, U. 39: Climontowi Hu, 42; Climoutow

HI. 379; b) Klimonth U. 84; Klimontliow HI. 3257; Kliman-

towo U. 84; Climantli U. 57; Climiintowa HI. 3125: obok Cle-

menta HI. 3114 (ac. Clemens).

prz.-j- : {imiesów tcran.) a) przydancz Hu. 65 ; rzekanczich U.

49; b) podwloczancz HI 1512; davagiancz HI. 3195; grozancz

HI. 3215; bdez HI. 1651; Szmerdzcza HI. 3407; c) so-
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byancz HI. aSJJD; Szmyerdzcza HI. 4224/^; -oraczem II I. 4203

;

d) izecziancz I. C. 82 (1520), vygmvyancz I. C. 81 (151H),

maiancz I. C. 88 (1529); liczacz I. C. 37 (1524); obieczuiacz

y slnbviacz I. C. 88 (1522); poviadayacz I. C. 34 (1524); za-

choYaiacz I. 0. 38 (1522); wfkiadaiacz (ibid.), wszeflimoj^aczi

I. C. 84 (1524). hadaczcgo I. C. 33 (1522); ydaczego I. C. 83 (1522).

pr2.-na-: a) sffinanl Hu. 11; h) zagynycz U. 91; natliknal HI. 1137;
przythknl HI. 8008, 8012. 1. C. H 425; tknoflll. 2698;
Ysczgnl HI. 8089 ; c) przepelszncz HI. 40 ii ; myncz HI. 4101.

4) IV zgoskach odmiemiych:
Accus. sffl. jem. deklinacpi saimTioivej i analog, a) y() U. 2,

48; ya Hu. 25; yansz U. 51. 55. Hu 58; yasz Hu. 25; sswy Ij.

41; swa Hu. 49; na yego rola (ro/rt) U. 25 h) y HI. 3212; ni)

HI. 842; sw cupy HI. 2870; pan^ (pani) U. 68; rola U, 99;
mathkabozp U. 88; posrzediK;) Ht. 2181; we przn I. C. II. 408;
wocziiin (liustam) I. C. II. 851; ktorz HI. 3018; o ctor HI. 3239;
fora proscliowsk HI. 2978; c) glowny (titionem) HI. 4514; we
prz HI. 4110; na druga strona U. op. 5; zbroy ciecz HI. 3582;

(?) piecza (myeli) I. C. 38 (1529); za summa glowna I. C. 31(1518).
lustr. sgl. fem. a) ss moyó woIó U. 7 ; ss Wawrzinczowy

woli) U. 54 ; wolo Hu. 71 ; korzistcl)n<) rzecz- U. 30 ; korzistna rzecz
Hu. 56. U. 50; kasny U. 34, 54; Prandocziny kasn U. 39; casznan

Hu. 1 ; kaznya Hu. 52 ;
proznya Hu. 59 ; meczowa glowicza Hu. 44

;

syla Hu. 52; mocz Hu. 25; mocz ssily U. 37; silan mocz Hu. 2;

za granican szutan Hu. 1 ;
gospodan Hu. 8 ;

pospolita ranka (ranczili)

Hu. 21; rankoyma Hu. 72; h) moczy ssyly U. 68, 76; za medzy
HI. 1420; otrzedny HI. 1882; wsteczny HI. 2731; tha roth() U. 89;
rady HI. 728; gór HI. 2753; zachocz (evicore) I. C. H. 412; cra-

weczsk robotli HI. 3050; zastaw HI. 2826; nyedosl slachczank
HI. 2375; corzi'stn rzecz HI. 2934; Elsbyeyt Wolsk HI. 2972;
z wol HI. 3215; m woly HI. 2844; kazna Klimantowo U. 84;
za odpowedz HI. 2254; szyemsko dawnoszczio HI. 2700; dwadzesscz
HI. 3239; d) z odeprz (>.) HI. 4181; kaszn HI. 4151; z drug
stron HI. 4175; korzistna rzecz HI. 3777; Bednarzowsk, Glodowsk,
Wawrzkowsk HI. 4101; nad zapusta U. op. 8; za zapustk U. op.

5; nadebrz HI. 4175; mytok (ligone) HI. 4459; d) nye za gin-

sara prziczinam tilko za moiam omylna sprawam I. C. 38 (1529)

;

przed swiatliara priskam blisznam I. C. 31 (1518); praw wyar I.

C. 34 (1524); poklyetnycza U. c. za mnam I. C. 38 (1529); sobam
I. C. 33 (1522); sob I. 0. 38 (1529) itp.

3. pJur. pracs, a) s() U. 28; wyedzy U. 62, 54; wyedza }'

sswadcza U. 48, 55; sswadczy U. 54; maya Hu. 47; h) wyedzy y
sswadczy U. 58, 59, 60, 64; wyedza U. 56; wj^edzo y sswadczo

U. 57, 67; cradn HI. 2850; c) may HI. 4219; omawyay HI

4293; gesdz U. op. U; d) banda I. C. 34 (1524); plyna i kia I..

C. 33 (1522); przichodza I. C 31 (1518); maya, powiadaya, sga-

dzaia I. C. 34 (1524); ssam (s) I. C. 33, 34. itp.
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Mamy tu loreszcie take Uidy czeskich refleksóia samogo-
sek nosotcych, lecz bardzo rzadko i tylko sporadycznie \ np. prawich

gisticli penidzi {veri dehiti) HI. 1717; Poriiba HI. 4053; Superz HI.

174; zastupnye [ohsidefj III. 4-?ll; ohok pcn.indze, Zastarapuw, itp.

por. eyej II 1 i III 1. Frawdopodohnie jednak nie mówiono tak

w ziemi krakowskiej ; lady icic te pimienne mog nas tylko na-

prowadza na domys, e pomidzy pisarzami iv naszych sdach,
grodzkich i ziemskich byli i Czesi, którzy sobie jzyka polskiego

jeszcze dobrze nie przysicojili. Niektóre jednak icyrazy, jak np.

wnuk, które i dzi iv jzyku naszym ogólnym jawi si w formie
czeskiej lab ruskiej, miay t form obok prawdziwej polskiej ju
iC teieku XV. np. Wnuk (jako naztvisko) HI. 3947; wmiky [nejites)

HI. 3744; obok wnank [nepos) HI. 616, 1457; (por. ivyej pod
III 1).

I*i*zegl^d. samogosek
"^^ j«^zylci.i polskim scieini k r a ko w ski e j.

1) Samogoski czyste (ttcarde i mikkie):

a) -"e = slow. e. , t (e),

e = soic. i.

i) o = sów. o.

Jo = slow. e, b.

c^ a = soiv. a

,

a = sów. ja. e. (t.).

d) H — sów. i,

i = sów. y {po spóg. gurd.)
e) u, -"u = sów. u, ju.

f} y = sów. j, i (po c, , ).
Nadto powstaj niekiedy ivszystkie te samogoski (prócz o)

przez cignicie divu zgosek iv jedne.

2) Samogos k i nos o w e (ticarde i mikkie) :

a) -"e, -", •'a'' = soiv. (sts. a).

&) , , a" = soiv. (sts. s^).

3) Samogoski to grupach sp)ógoskoivy eh:

a) tret (tfot) = soiv. tert (sts. tret).

b) trot (trót) = sow. tort (sts. trat).

c) t'irt (t'ift), t'ert, t'art = soiv. thrt (ss. inX).

d) tnrt, tct (tolt), tlut = slow. t-urt (sts. trit).
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PRZYCZYNEK

DO

HISTORYI JZYKA POLSKIEGO
z POCZTKU XV. WIEKU

NA PODSTAWIR

ZAPISKÓW SADOWYCH W KSIDZE ZIEMI CZERSKIEJ

PODAJE

Dr. JAN B Y S T R O .
^^<~'^--

O jzyku polskim w ksidze sdowej ziemi czerskiej.

Zabytki dawnej polszczyzny, jakie si nam w rónych starych

ksigach sdowych , w rotach przysig i w pojedynczych wyrazach

wród aciskiego tekstu, dochoway, s nader cennym materyjaem

do historyi jzyka polskiego, gdy moemy bliej okreli okolic,

w której powstay, jako te cz^-s, z którego pochodz. Dokadne
opracowanie takich i pod geograficznym i pod chronologicznym wzgldem
cile oznaczonych zabytków jzykowych mogoby nawet, przynajmniej

do pewnego stopnia, wykaza dyjalektyczne rónice, jakie niezawodnie

ju w czasach dawnych na etnograficznym obszarze polskim istniay;

przypuci bowiem naley, e w rotach przysig odbija si do
wiernie jzyk, jaki by powszechnie uywany w okolicy, z której te

pomniki jzykowe pochodz, i e przynajmniej waniejsze waciwoci
lokalnego narzecza s w nich uwydatnione.

Niniejsza praca, powicona zabytkom starej polszczyzny w ksi-

dze sdowej czerskiej , ma by skromnym przyczynkiem do historyi

jzyka polskiego w pierwszej wierci w. XV. z którego to czasu (1404—
1425) zapiski ksigi czerskiej pochodz. Jzyk ksigi czerskiej jest ju
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o])racowany pod wzgldem morfologicznym przez Gustawa Blatta
(III, tom Sprawozda Komisyi jzykowej Akademii Umiejtnoci); na

tej monografii opiera si niniejsza praca w swej czci morfologicznej.

Liczby umieszczone obok przykadów odnosz. si do ustpów wydania

warszawskiego z r. 1879. „Ksiga ziemi czerskiej" przez T. xcia L.

I. Ortografija.

w zabytkach, tak stosunkowo wczesnych nie mona si spodzie-

wa jednolitego systemu ortograficznego, zwaszcza w zapiskach dora-

nych, jakimi sa z natury rzeczy zapiski sdowe. Trudnoci, jakie

wyraanie polskich dwików znakami alfabetu aciskiego nastrczao,

byy tak wielkie, e ich od razu pokona nie byo mona. Nie ulega

te wtpliwoci, e si pocztkowym ortografom naszym nie zawsze

udawao dwik jaki wyrazi wiernie, bo wiadomo, e to nawet

dzi, zwaszcza, gdy chodzi o graficzne przedstawienie jzyka ludo-

wego, nie jest rzecz atw. Jeeli atoli brak jednolitego systemu

ortograficznego z jednej strony spi*awi, e si nam w dawnych za-

bytkach naszych nie raz istny chaos przedstawia, to z drugiej strony

wanie w tej „nieortograficznoci" mamy pewn gwarancyj , e
brzmienia jzykowe s stosunkowo do cile wyraone na pimie.

Pisarze naszych zabytków jzykowych
,
przystpujc do swego dziea,

zwykle bez wiadomoci gramatycznych i nie uwzgldniajc etymologii

lub historyi wyrazów, starali si jedynie o napisanie tego , co sy-

szeli, przez co, bd co, bd zbliali si do fonetycznej pisowni. Przy-

patrzmy si teraz bliej, jak w ksigach czerskich róne dwiki
wyraano.

I.) Samogoski.

a) Samog-oski czyste.

Z czystych otwartych samogosek polskiego uwkalizmn (a, e, o,

u, i, y) pieriosze trzy nnjlattciejsze hyy do ivyraania\ brzmiay jak

w jzyku la. i iv alfahecic a. zawsze tylko byy wyraane przez

znaki a, e, o. Dlatego te i iv naszych zabytkach, jeeli pominiemy

oczywiste, do liczne bdy pisarskie, te samogoski praicie bez ivy-

jthu tak s oznaczone, jak -w jeyku dzisiejszym, a icic:

a przez a: Hank 2; Michaa 19; Yadwiga 1636; scarbnika 2066.

e przez e: Koszeocco 184, povestcze 266; Czeslavicz 3; oczecz

150; kamenem 319.

o przez o: Koszeocco 184; otelaczcza 305; obrownanye 774;

roku 858 itd.
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Othi^ipsiwa od tej zasady m rzadkie. W fjend. sff. manszó

:V,)\), (jdzle a luyrariano przez i), upatrj/tca chyba naley 2>on>yf/<e

pisarza. Mamy tvprmvdzie inne 2)rzykady a =^ 9 w yen. sy. jak np.

Libanc) (Zof. 131, a); otli pocz()tlik() svatlia (Kaz. gnie/.), w ych
jednak przykadach moe () toyraa samoyoske u (Libanu, po^t-

kii), czeyo iv luyrazie maiis/y przypuszcza nie mona Pomyk pi-

sarza jest take niclu) 40, oh. rucho 37. i na prawy 138. Tc po-

myki afwo mona toytómaczy
,
jeeli si mczglcdni przyzwycza-

cnie si j^isarza do przekrelania znaku o limjk dyjakrytycm. Od-

wrotnie znachodzi si iv rónych zahythach bardzo czsto o zamia?:t ().

Inaczej prawdopodobnie naley tómaczy pisouni tak jak Bunc/a

1398. ob. ziuykeyo Boncza / Allex()drowi 199. Tu mamy moe do czy-

nienia z peicnymfonologicznym prawem, o czym póniej bdzie motua.

Samogoski \, y, u. wiksze ju nastrczay trudnoci, gdy
i IV a. ortografii wyraano samogosk i przez i i y, samogosk
u przez u i v. Co do i i y naley tu jeszcze zwróci uicag i na

t okolicznoe, U dwiki te s spokrewnione i brzmieniem do siebie

zblione i e tureszcie iv pewnych razach i odpowiada piertvonemu

y, np. kiva (sts. kyvati, gin (sts jiyhnfiti) i odwrotnie {po , ,
, fj y odpowiada pierwotnemu \ n p. cyi {sts. initi) it/). W j-
zyku czesJcim zatrcra si w ivymaivianiu rónica midzy samogo-

sJcami y i i, tv pisowni jednak trzymaj si Czesi w tym wypadku

pisoivni etymologicznej i odróniaj n. p byl = by od bil = bil,

cJio w tvymawianiu rónicy tej nie czuj. Otó jak Czech niezu-

penie pimienny, nauczytvszy si uyiva dwu znaców (i, y) na

wyraenie jednego divilm, atwo zamiast byl napisze bil i odwro-

tnie, luh jak Polacy dzi czsto si ciwiej tv pisoivni midzy 6 i u,

midzy rz / , tali te i iv zabytlmch jzijhoicych polscich w wyra-

aniu dwiTióiu i i y, z podobnych zupenie powodem, iviellva panuje

cliwiejno.

W ksigach czerscicJi mamy n. p.

i wyraone : a) przez i : uszitku 1 3 ; Micolay 33 ;
potlik 38

;

swine 44; bij 50; neposziczil 319; listha 523; penandzmi 1162;

grziwen 1 175 itd.

(i) przez y: morgy 77; k ym 82; yez 82; lystliy 466; glinye-

czsky 562; Colibelsky 571; szemsky 579 itd.

y wyraone: a) /^r^e^ i: smiszl 953; przemisl 1517; bik 1646;

lesnimlyn 402, 403, 1948; strij 1600; ricerz 183 itd.

3) przez y: grabyny 145; polkopy 146, 892, 1523; obory 482;

szcody 462 i t. d. Uywano wic znaków i i y do dowolnie tali

na icyraenie i jahote na luyraenie y. Wszah n. p. iv wyrazaci:

grabyny 145 ; lystliy 4(j6 ; lysthy 466
;
pienvsze y niezawodnie ozna-

cza i, drugie y.

Monaby przijpuszcza , e na pocztku w. XV. poczuwano

jeszcze rónic midzy i pierwotnym (= stsl. i) a i = sts. y. Na
podstaivie matcryjau zawartego w ksigacli czerskich twierdzi tego

jednak nie mona Znajdujemy ivprawdzie w kocówce -ski na ozna-
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cienie samogoski i czciej uyte y ni i; z tego jednak nie mona
nic wnosi, gdy take czsto bardzo jest uyte i. W zapiskach od
nr. 1207—1509, pochodzcych z lat 1420— 1422 znajdujemy pra-
wie tcycznie i na oznaczenie ohydicn dwików (i, y). Z tego

monaby wnosi, e zapiski te pochodz od pisarza, który iv sy-

stemie swoim ortograficznym dawa stanoivcz przewag literze i,

znaku y waciwie wcale nie uywajc. Nie majc rkopisu ksigi
czerskiej pod rk, nie moemy stanowczo orzec, czy rzeczywicie
zabytki z lat 1420— 1422 pochodz od innego pisarza ni wcze-
niejsze i póniejsze.

Sporadycznie napotykamy i y ivyraone przez ^: do obory

1730 ob. obory 482; o ctorf) = o który 1401; dzirszp (3. os.) sil

219; Póczsz 2012 ob. Pczysz ib. Fakt ten, zestawiony z drugim,
e mianowicie odwrotnie dwik nosoicy q — sfs a bywa niekiedy loy-

raany przez i lub y (j)or. poniej) doicodzilby, e iv wymawianiu
zblia! si w pewnych warunkach dwik nosoivy — sts. a do brzmie-

nia y, a wzgldnie i, tak e naivet odwrotnie na oznaczenie dwiku
y,(i) uyto niekiedy znaku 9.

Niekiedy i jest opuszczone: Szeldze 112 06 Szeliga ib. Hinrzch

1078 ib. Hirnkum 1079 ob. Henrzioh 1086 itd. y opuszczone: cztrzi

copi 1980 ob. cztirzi ib. S to pomyki jak róicnie y = ey : mey
gcszmy 2025.

u byiva wyraane

:

a) przeivanie przez u: sapnst 4655: duchuik 1400; riidek

458; polucladek 1133; scornpka 1637 i t, d.

'^) przez v: vlinecz 236, 238; vszules = usnle 184; vszitek

192; vrenil = ureni (urani) 201.

y) przez w: w Bernatha 210; w Gotgartha 640 ; Wlynyecz 677;
Szwchna 1089 itd.

Przeivaa uycie znaku u, który, rzec mona, jest regu, gdy
tymczasem v, a zicaszcza w tylko wyjtkowo si znachodz na
oznaczenie samogoski u. W wyrazie dw 361 suy w na ozna-

czenie caej zgoski vu.

Samogoski cienione oznaczane s w ksidze czerskiej tak,

jak odpowiednie czyste.

a: ia (13); ma 33; wegna 44; lath 60; nechczal 82; pasz

[stsl. pojasii) 113; gnasda 351; dzerszena 1-312; gymena {gen. od

jiraee) 1370: podluk yednanya 1752 i t. d.

ó: przewot 1492; powoth 121; poro 51 = poro i t. d.

e: zelasney 930; wolney 955.

Pisownia Allex9drowi 199 zdaje si wskazywa , e a pod
wpywem nastpnego n cienio si i, zlawszy si do peivnego sto-
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pnia s tym ^^, przybrnh) c/tara/dcr nosoicrj mmogJosh ij- liównic
gddje si doit-odzi pisoiima Buncza 1308 oh. ziryUcrjo Uoncza, c
o zostao cienione pod icplyicnn nastpnej spóytos/ci n.

c) ^fm<y**'<yi^\ii iiosowe.

„Oznaczenie nosowych samogosek stanowi, rzec mona, istny

lapis offcnsionis staropolskich rkopisów.'' Tak ivyraa si
susznie Dr. A. Kalina (Rozpr. VII. 245) przedstatciajc róne spo-

soby grafcznego toyraenia dwikóio nosoiuyeh iv Artykuach prawa
magdeburskiego z rkopisu okoo roku 1500. I nasze zabytki (zna-

.cznic toceniejszc) pod tym lozgldcm nadzicyczajn niejednolito

i chwiejno przedstaw tajcf,- Zna ivyranie, jakci trudno nastr-
czao wyraenie tych divikóv, których nie mia ani alfabet aciski
ani niemiecki , ani natcct czeski. Trudno t pokonali szczliwie
ticórcy cyrylskiego alfabetu i pifmennictwa przez ustanowienie

znakótv * ^ a ; czcioioo móg j dla jzyka polskiego usun ów
tak zwyczajny iv dawniejszych zabytkach naszego pimiennictwa
znak (), który jednak oznacza tylko nosowe brzmienie iv ogóle

bez wzgldu na to, czy odpowiadajeice sts. & czy te sts. a.

/ w ksigach czerskich' znak ten wystpuje, z pocztku dosy
konsekwentnie — póniej coraz rzadziej si pojawia, a w zabytkach

z lat 1423 i 1424 (Nr. 1648— 1975) zaledicie raz jeden icystpuje
i) na oznaczenie nosoiuego dwiku s ostrbroiK) (1724), gdy w „do

obor() (1730) zostao niewaciicie uyte na oznaczenie samogoski

y (por. pow.) Oprócz i) znajdzielny w naszych zabytkach jeszcze

bardzo liczne inne sposoby oznaczenia nosoicych dwików.
W obec tego trudnym jest zaiste zadaniem wysnucie jakich-

kohoiek wniosków co do natury ych diuików. Dlatego te prze-

dewszystkim zestatoimy materyja odnony — na podstawie noso-

wych samogosek sarosowieskich.

1. Stsw. ^ pol. '.

Samogoska nosowa odpowiadajca stsw. a (dzi z poprze-

dzajc spógosk milik) jest wyraona:
1) W pierwiastkach

:

a) przez 'c: Sw()toslans (4); p(|)cz (38); póczy (126); pdzest
(209) ;

p()cnadzescze (615) ; cz()scz (688) ; szaycla (693) ; szay^tlio

(693); Swthoslao (694); Swtlioslaus (696); potszylstwo (702);
Osz()borowo (718); wiprzygla (903, 2r.j Sprz()szay (903 2r.) wyczey

(930 2r.)
;

py{)cznadzescze (908); pycznascza (1010); Sytthoslaus
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(1040); Ossóborowo (1019 2r.) Oss()... (1020), pyntnasze (1022);
Osszyborowo (1023); Pog:()sti (1036),- Ossz^borowo (1040); (1041);
Sctthoslaus (1040); Sythoslaus (1041); Pczysz (2012 2r.);

przysz()sznyczy (2012); Pcz^sz (2012); przyszdznyky (2012, 2r.)

przyszysznyky (2013); pizyszsznyky (ibid); Pczysz (2016, 2r.);

Pczisz fib.).

h) x:)rsez o: [oczywicie zam. 9): pocz cop (38); pocnascza

(1077).

c) przez 911: pyntnasze (1022); ppcznascza (1010).

di) przez cm: Osz()mboro\v 983; Osszborowo (1023); (1026);

(1040); (1041).

e) przez en: Swentoslaus (721).

/) przez em: Ossemborowo (1170); (1275); (1276); 1277);
Oscmborowo (1198); (796), (921); Ossemborowo (797), (853), (1004)
Oszemborowo (829), (921); Osszemborowo (750;; 1027 (2r.).

g) przez a: Swantoslaw 602 (2r.) ; Swanthoslaus 1122; pacna-

dzescza 1385.

h) przez an: przanslo 225: Panczslaw 228, 353; Swanthoslaus

229, 386 (2r.) 319, 324, 363; Swanthoslai 381; Swanthoslao 253,

303, 872; pancznadzescze 279, 306. 339, ,341, 367, 408, 425, 445,

480, 514, 565, 575, 588, 645, 713, 715, 837, 839, 876, 1178, 1208,

1284, 1397, 1957; Czanstonewo 285, 320 (3r.), 503; Czanstonewo

292; Swantoslaiim 383; Swantoslaus 421; Swanczino 421; panczdze-

sath 316; panczdzesanth 425,481,491,558; pandzesanth 491; pancz

nadzesscze 558 ; czan<"z —e 452 ; Ksanszey 482 ; czancziwa 537
;

pyanthnadzesoza 567, 1371, 1385, 1387; pyantnadzescza 568; pan-

cnadzecza 1107; pantiiadzesscza 1194, 1371; pancznaczeszcza 588;
bancznadescze 1169; paneznadzesthe 1 186: Swanthoslaum 675; Wan-
grzin 675; Swantoslaus 710; Swantoslai 721; czancziwa 725; kxan-

dzu 807
;
pamanthne 836 , Wanclawa 853 (2r.) Swanthoslawam 697

;

pantnadzesce 1294; pantlinadzesscza 1201; Swanthoslai 1330; pancz-

nadzesscze 1208; Swautosao 1213; czanscz 1268 (3 r ) 1287
;
pancz-

nadzescze 1284.

i) przez am : Ossamborowo 1063, 1071, 1076, 1083 (2 r.)

1097, 1098, 1107, 1169, 1178, 1179, 1185, 1186, 1195, 960, 1340;
Ossamborowo 951, 1050 (2 r.) 1056, 1113, 1350, 1351 (2 r.) 1352

(4 r.) 1353 (2 r.) Osamborowo 1350: Cssamborowo 1210, 1211,

1212, (4 r.) 1217, 1223 (2 r.) 1224 (3 r.; 1239, 1246 (2 r.) 1252.

Osamboro 1261; Osamborowo f274, 1335; Ossamborowo 1282 (2 r.)

1295, 1287; Osszamborowo 1288, 1290, 1311, 1313, 1341 (2 r.) Oszam-

borowo 1332, 1341, 1343.

k) przez i(n): pinadzescza 1635.

1) przez im: Ossiraborowo 1290 (2 r.), 1291 (Sfr.); Oszimbo-

rowe 1341.

m) przez y : sczwythem 82.

n) przez y(n) pynadescza 1509, 1516, 1635, 1811, 1937.

O) przez ym: Ussymborowo 1286,
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Stslw. A pol. 'o w tntudach :

a) przez ():. .. ód .05, Falóczino IIS, deszycz 120; (2 r.)

;

Czeczyszewo 140; Fal()czski 149; peczycz 405 (2 r.); Falócino

1042, 1110; Fal()czino <»77, <)78, 9S7
;

dzes()cz 981; penydzy

1057.

Z>) i^^^cz a: Falacino 9/34, 999; Ossaborow 970; Ossaborowo

1020: Eaaczino 1205.

c) prses an : P\alanczicze 239; penandzy 407; dzeszanczi kop

203(5; dzeszauczoro 485; Falanc/ino 541, 554; Falanczice G40; Ffa-

lancino 650, 661 (2 r.), 680, 685; Falanczino 757, 796, 859,

888, 892, 894 (2 r.), 903, 909, 971, 972, 975, 1312; Falancino

1057; P^alanczyno 912; penandzom 917 (2 r.t poiiaiidzi 1162;

penandzmi 1152.

d) prscz am : Jastrzambe 642.

e) przez en: Falenczino 933;

/) przez in: Faliczyno 1043; Fallcino 1082.

g) przez e : Faleczino 1914.

Stslw. A = pol. ' tv kocóiukach.

a) W a cc. sg. pron. pers. et reji.

:

a) przez 9: na m() 39, 50, 164, 193, 208, 269, 315, 454,
465, 466, 554, 602, 625, 734, 767, 796, 806, 829, 916, 917, 1040

1057, 1083, 1341 (2 r.), 1343, 1355, 1366, 1701; o czy 1469

sz() obid() 202; sc 683, 1352; szy 952 (2 r.); sszc) 952; zy 1083

syv 1191 (2 r.) 1206.

3) 2>r^6* a: na ma 602; na raya 1169; committit se vulg. pod-

dawa sza 1639; za mya zaplaczicz 1752.

7) przez an: popasl man sam 1192.

0) przez en : men gcl 1079 {jeeli nie naley czyta mne
z przestaicieniem liter).

s) przez : na mya 1575, 1750, 1799.

Q przez y : gyl szy thego 94.

Y]) przez i: na mi 1259, 1283.

b) W liocóivce part. praes. act.

a) przez 9: nawraczayy szy 952 (2 r.); uwraczayy szy ibid.

|3) przez o {oczywicie zam. ()) wraczayo sy 1370.

y) przez a: constituerunt Johannem vim mocz poleczaya erga

1641.

II. Stshv. ax = (poprzedzone spógosk tward).

1) W pierwiasthath

:

a) przez (): Szalysze 5; Lyczissicze 7 r. obryezil 38 (2 r.);

Zalysze 5; rOcoyerastwa 39; pytlik (45)* ryczyl 13r. k()dim 128,
Spniwo/d. Komis, jzyk. T. IV. 32
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]3f^, 168; Gol()czvno\v(i 143; tli()(lim 168, Goi()czino 185; rauszu

465 (2 r.); t()tly 609; ryczil 640: Bythkowo 996; Lykawicza 1006;
B()tko\vo 4010; ryka 1011; Bytlmwo 1022, 1024; t()(]y 1071; mycii

1079; mcczil 1079.

b) przez o (oczyioicie zam. y): potlik 38 (2 r.),

c) przez an : Slanczino 253 ; rancoyemstwo 270; neranczyl 270;
ranczil 315; Slanczino 319 (2 r.j, 324 (2 r.); neranczyl 358; San-

dzyney 499; mansz() 399; Lankavicza 410; k.-indyrn 414. 436; ne-

ranczil 523; Sandkoni?537 ; ranczil 734, 892 (3 r.) ; Ostrolanka

774; kandym 805; Santlikonis 835; S.mdoslai 843 (2 r.) : pandem
883; Laneawicza 886; mansza swego 1162 (2 r.); Sanduslao 1163;
Sandziwoga 1255 (2 r.) ; Mancirairum (660); Ostr;ilanka 1296.

d) przez a: cliady 1071 ; kadym 610.

e) przez : rczil (1523); oh. raczil (ibid.).

/) przez u: Ostraluka 786. (jHoie = Ostraka?).

g) przez on: tondi (138). (prawdopodobnie zam. tyndi).

h) przez am: Zarambiuo 411; Gambarzewo 491; raniczil 491;
Gamborzewskemu 491 (2 r.) ; Rampkowo (?) 500.

2) iv tematach

:

a) przez () : Climtha 69, 81.

h) przez i : Climitha 88.

3) IV kocóivJcach

:

a) sg. acc. tem. fem. -a a i iv acc. sg. jjron. dem. tl.

a) przez <) : cop 33, 460;.scodc) 44; na osado 49; na oszad)

49; o th() niwo 164, 964; o Wisk) 198; poszegy 236; gospody 422
(2 r.); dzedzyn 938; dzedzinó 451 (3 r.) 462; o tlu) 451 (2 r.),

462; za wipraw 491 (2 r.); opuscziny 583, 594, 595; Bogusaw
683; Machnin<) 688; chaszbO 720; kobilc) 756; Hymk 796; lonkp

807; na moyc szony 903; w moyy dzedzync) 938; winy 986; dze-

dziny 1032; per olssiuy 1061; to 1071 (2 r.); na ty strony 1071;
w elody 1079 (2 r.); kobily 1227 (2 r.) o krziwdy 1296; kkrziwdy

1296; \i)k() 1296 (2 r.).

|3) przez o (oczyioicie zam. y): o thy niwo 174.

Y) p>rzez a: o. . szczina (602) 2 r. : za lonka 807; o lanka

1259; na prandota 1799.

c) p>rzez an: o lankan 1259; tan = te 1159 (2 r.).

e) przez : pod sw cop (super suani casulum) 1639; obor
habere 1701.

'C,) przez i: o tan krziwdi 1255.

h) 1 sg praes.

a) przez y: Tnye przy) znayy 974; nedayy986; dzirszy 1355;

ja byy 50; dzirszy 219; znayy 974.

p) przez a: J;ico ia . . . dzirsza 688.
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III. Stsw. A — pol. y {z poprzedzajc spógosk mikk) jest

wyraone.

a) W pierwiastkach

:

a) przez ó : Swyszek .^0, 50, 72 , Swószkoni 30 ;
poczótkem

201; wsz()l 492, 1 r. poczc)! G25, o r. wszól 051; {:{)! 1079 2 r.

obw()zal 1191 2 r. wsz()l 1296 2 r. fwyzane 1307.

p) 2^ri;c^ a: newszal 407; wszal 767, 951; ugal 1255 2 r,

Y) przez an : poczantkem 422; poczantliem (wa &«/d pocztkiem
|)oozankeni 319 = pocztkiem; paiitli<) 452, yanl =j 482; swan-

thek 917 (3 r.); wanszal 1079; wansane 1188.

o) przez : Zdlo 1828.

) przez on : polponti kopy.

C) j)r^e^ o (oczytoicie zam. 9): ne wszol 193 (2 r.).

T,) przez y : gyl szy tliego wszego 94

;

5) przez i : wiszil = wzi 33.

Uicaga yaszanl 1079 jest oczywicie pomyk zam. wan-

szal 1079.

h) W tematach

:

a) przez 9: Xay()czl<oni 37, 45, 46; Zay()czek 106; Zaycczkowa

188; penódze 193 2 r. 315 2 r. pydzesyt 209; Szayr)czkowa 188.

jj) przez an ; szethnadzesant 3^>l
;

penandze 358; szamopauti

365 3 r.; 482, 485; panczdzesaatli 425, 481, 491 2 r.; sedmdze-

ssantli 624; ssedraidzessantli 624; Z:iyanczkowa 687.

yJ przez o [oczywicie zam. 9) : Zay()czek 38 ; szolocz 44

;

Szayoczkowa 188 (cde take Szay9czkowa 188; — co doiuodzi e
o pooono przez niedokadno zamiast 9).

0) pr^;^^; on : Zayonczek 349.

z) prze a: panczdzesatli 316; newszal 407.

'C) przez y : szamopytli 08, 2 r.

IV. Ststw. }h, pol. 9 ivyraone jest:

a) W pierwiastkach :

y) przez 9; Gr9bnicze 21; Gr9b . . . 21; m9sz 113; P9czysz

123; pr9tli 145; k9czsky 96; kószky 1C4; k9tliszky 107; ktpczek

120 (2 r.); sz9 yene? 431; D9brotka 615; Glu^ska 692, 693; 1-9-

bene 1040; i^benne 1040; r9bil 1040; l9k9 1260; Str9czek 1269.

(i) przez a: Dbrówka 622 (2 r.)

y) przez an : poranbil 354 ; Ganska 367 ; Ganscze 367 ; lanky

331 (2 r.); Ganska 858; Sand 683: Ganszka 1057; lanka 1259;

lankam 1259.

0) przez am : Grambnioze 371, 533; 539, 553, 569 (2 r.);

Dambe 402; Grambiiicza 457, 546: Dambrowa 501; Grampnicze

598; Tramky 725, 795; lamky (2 r.) 625.
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£ przez o {za {}) lonkf) 1269.

'O przez on: louk 807; lonka 807.

h) W tematach:

przez 9: cziszn{)l 319 (2 r.).

c) W kocówkach

:

przez i)\ w ^cig. z -ija.

a) W acc. sg. tern. -]a. fem.: mon grob() 184; przy 238, 288;
na m() hraczp 422; braczy 422; przy 760, 970, 974; na przeczy

881; lodzy 972; roly 1269 (2 r.).

e) W acc. sg. jirzymiotnikóio podug deklinacji zaimkoivej:

o ktor() dzedziny 451 (3 r.) pantli() 452 , o kthy 472 ; o kthor() 465

;

na my gospody 422; na my braczy 422; o który 829; pancnadzesty

1078; o ctory 1341 2 r. ; 1355 2 r.

P") przez an: o ctoran lankan 1259.

y) przez e: o ctore lanka 1259.

c) przez on : mon grob() 184.

5) W instr. sg. tern. fem. -a,- -ja i adj. fem.:

a) przez y: sz mego oczcza woy 8; szily moczy 44; se rany

168, siy moczy 184, 190, 191; siy 219; s mo voly 331; s.katlie-

rzininy voly 331, sz ostry brony 365 (3 r.); s brony 418, 2 r.

sz ego pomoycz() y sz rad(^ 422, 2 r. ; sz moyy braczy rodzony 452;

sz yego wol^ 625 ; sz Woczechowy woy 62.5 , 2 r. se mny 683

;

sil^ moc() 692; siy moczy 693; ci^szebny rzeczy 875; syy moczy

937, 938, zaclioczczy = cum intercessore 980; sze mny 1083; no-

czny rzedzy 1227; sz ny 1341; z Margorzath{) 1343; z braczy 1355;
dorotka (z) Stanislavy 2055.

^) przez o {oczywicie zam. c) : s my woy 331.

Y) przez an: s ostran bronan 1192 2 r. ; sian moczan 1220.

0) przez a: nye popasla szila 1496 (2 r.).

e) przez : nyewidoma rzecz 1491.
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Pogld na sposób wyraania dwików nosowych w naszych

zabytkach uatwi nastpujca tabela:

S;iiii()^l()ski

nosowe
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Widzimy wic, e:
1) Na icyraenie divikóiv nosoicych su w Jcsigacli czer-

skich: a) samogoslci a, i, e, o, 9, , u same h) samogoski sl, i,

e, o, (), ze spógoskami nosoicymi 11, m.

2) Znak, (f
loystptije na oznaczenie refielisów obydwu samo-

gosek nosowycli stsw. a * «, tak w zgoskach pierwiastkowych

jac te IV temMtach i Jcocówkach

:

3) Znaki e, en i em wystpuj tylko na oznaczenie samo-
goski nosoivej dzisiejszej {Inh ') = stsw. &, «.

Uioaga. O ctorc lanl<an (1259); gdziehy unjgosowe ii = sis.

<ti I)yo ivyraone przez e czyta moe naley: „o kiór^ijnh o które)

alho te jestto bd [Por. o etoran (ib.)-

4) ZnaJci o, on i om icystpuj tylko na oznaczenie samo-
goski nosoioej dzisiejszej q (stsu. a, m).

Uwaga, tondi (138) praiudopodobnie zam t()ndi.

5) am nie znacwdzi sie nigdy na Icocu ivyrazów.

II. Spógoski.

Przy wyraaniu spógoskowyci dwikóiv polsdcli znakami
alfabetu aciskiego musiay si nasuwa te trudnoci:

1) Oznaczenie spógoseJc jzyioicych: , , , f i zbowego dz.

2) Oznaczenie zoszelJcich spógosek zmikczonych, a wic
gurdowycJi: It, g; zbowycli , d, , , ; irargoioych i),h,v, f, m.

3) Odrónienie grubego od 1.

Pozostae spóglosci: k, g, eh, h, j, t, d, s, z. c, n, r, p, b,

V, m, n, jako znacJiodzce si take iv alfabecie aciskim, atiuiej-

sze byy do ivyraenia\ jednali i one przedstaiuiuy 'jeszcze pisz-
cym pewne trudnoci, gdy na oznaczenie pewnych spógosek (t, f,

V, s, z) uyivano take w zwykej pisoivni aciskiej wicej ni je-

dnego znaku (t = t. th ; f = f, ph ; v = v, u ; s = s, ss ; z = s, z.

W obec tego dziwi si nie mona, e pisarze polscy nie trzymali

si ]ionsekiventnie jednego znaku, lecz postpoifali sobie do do-

wolnie, piszc n. p. o ktliore rancoyemstwo w jcdnyme zdaniu raz

t, drugi raz tli na oznaczenie dwiku t itp.

Jedynie luic spógoski b, p, m, n, d, k, cli, r, nie jirzedsta-

wiay icaciwie adnej trudnoci pisarzom amicym si z pier-

icotn ortografi polsJa.i; to te do ivyraenia Icadej z nich, jalc

IV dzisiejszej pisoivni, jeden tylko suy znali. Wystarczy tu kilka

przykadóu: b: bartnik 171; daczbog 853 i t. d.
; p: poklat 37

powoth 131; m: smark 139; szmisl 953; n: hauna 1002; wiebna

675: r: ogrodnyk 906: brat 193; d: zaclad : ogroduyk 906; h:

hanna 1002; beska 403 eh: czech 892.

Uwaga. Przez \\ jest oddane cli iv: Sz'-'C2ecliow 801.
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Talce ^ IV zasddzio wyraano, bywa prscz g: f^nesdnik 351 i

ogrodiiyk 906; poszag 53; giuiolth 1073; goszcziriid 26, 34 i t. cl.

ifyjajkoico prsfs gli : ghpska 602. Mona icic poicirdzic, e spó-
goski: b, p, m, n, r, d, li, cli, g ivyruane s iv ksigach czerskich

tak, jfik dzi-

Naley fu atoli uwzgldni fonologiczne prawo, e na kocu
wyrazów, jakote 'iv rodku przed, spógosk bezdwiczn dwi-
ezne spóijoski staj si bezdwicznymi, co niekiedy iv ortografii

ksig czerskich jest uwydatnione n /j. poszak 53, 134; podluk 1752;

brzk 1507
;

poklat 37 ,
powoth 121 ,

przewoth 1492 ; szeth 750,

1367; ne szaszetlil 492; szetlil 750; zassetl 979; szetl 1367; przo-

tlika 970; paropka 1220; Dopkowy 1028; sreptze = rebce 1319 itd.

Pozostaj nam jeszcze z spógosek niezmikczonych nast-

pujce: k. j, t, s, z, V, f, c — nasfp)iie spógoski jzy/cowe, spó-

goski 1 i tweszcie spógoski zmikczone. Te tcyraano roz-

maicie :

k tvyraano:
a) przez k : poklat 37 ;

pokow 870; ogrodiiyk 906 ; krzak

670; przez kk : kkrziwdc) 1296.

(3) przez c: zaclad 1176; jactor 237, 240; cracowaii 270;
scarbek 21; pascouicz 155; polucladek 1433 itd. Frzeicanie ivy-

stpuje k, na kocn ivyrazów laycznie k z loyjtkiem Staszec 1029;

Mroczecz 315 ob. mroczek 9, 16, 140, 363. 467 i moroczek 358
mvaa chyba naley za prost pomyk pisarsk.

t wyraano:
a) jyrzez t: sapust 1655; list 8; brat 193; stryczek 1297; do-

brogost 135 itd.

b) przez th: bartlmik 171; koth 232,i 402, 403; kolomyth

201 i t. d.

c) przez d : w icyrazie szetmdzesand 331.

Uivaga. Wyraz szetmdzesand , tv którym d jest ivyraone

przez th, a odicrotnie t przez d, jest instruktywnym przykad(m,
jdli si ptsarze daivni a)nali z trudnociami ortograficznymi.

j ivyraano bardzo rozmaicie:

a) przez g {zicykle przed samogoskami mikkimi) : swogich

1237; giwam 636; zagczek 138; gymka 1053; gednacze 972;
przed samogosk tward: Micholaga 1057; na kocu toyrazu:

ktoreg

b) przey y a) na pocztku i iv rodku ivyrazów: yagusti-

novicz 1115; yadwiga 1636; troyan 34, 94, 641, 645. 652; woy-

cecli 1013 ; maczeyovicz 951.

(3) w liocu leyrazów: andrzey 151; ondrzey 201, 875, 1243;
Bozey 387, 390, 395; maczey 492; bugay 1122; barthlomey 1918.

y) przez ,1 : janna 649 ob. Anna ib. jedna 724; janek 451;

576, 1259, 1432; Jan. 62. jactor 237; jaeub 1368 i t. d.
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o) przez h: hilha razy na pocztku icyrazów przed saniogo-
sh i: hyndrzich 270, 457. 750, 1077, 1078' 1079; hyraislaw 134
liymka 708 oh. gymka 1053.

e) przez gy: mogya 1731.

t) przez yg: na kocu wyrazu: megy woki 1265.

g) przez yh: yeyh ob. yey ib.

h) prze y : Sandiwoy 749.

TJicaga yel=jej: yeszm yel przeproszil 2016 jest oczywisty
lapsits calami.

W yrupie ji )ia pocztku u-yrazów jest j icyraone:
a) przez g: trymena 1370; gissczecz 1328.

b) przez h: hy = et 146; hyndrzich 279 i t. d.

c) ivcale nie jest wyraone: i uczinil mi scodi) 44; Ymislaus

171; yscziny 984; ycz 2025; Yndrzichowich 1636; ymyenya 1589;
imena' 1992

; y = et 44.

TJicaga. Grupa ji jest icyraona przez j samo: jprske 46;
j = et 38.

j nie jest tvcale ivyraone iv grupie ija iv nastpujcych przy-
kadach: pabyan 1192; pabianovicz 1438, pabyana 896; w -ejo-:

Maczeow 44. i sporadycznie w grupie je na pocztku icyrozów:

essze 2025 ; ego = jego 2025.

Niekiedy znajdujemy w jednym akcie kilka sposobów wyra-
enia j, co dowodzi, jak dowolnie pisarze rónych znaków uywali.
Tak n. p. iv nr. 2025 mamy: 1) j: Jakuba 2) y: yeszmy 3) g:
geszimy 4) j nie wyraone wcale: essze, ycz. ego.

V bywa wyraane rozmaicie; najczciej przez w, v ? u [jak

redniowiecznej ortografii, aciskiej). Oprócz tego take niekiedy

ifonefycznie {na kocu wyrazów lub przed bezdwicznymi spógo-
skami) prz<'Z f, a wzgldnie ph.

«) przez w: Garwolino 6; Gowaczowa 7; wolo 9 ; szalowa

13; rycoyemslwa 29; Pawlow 44 i t. d.

b) przez v: Czeslaylez 4; Slavoszevicz 8; Yissoke 12; Stasco-

rich 20; viloszonich 168 i t. d.

c) przez u; godziuo 20; Stascoui 62 ob. krowi ib. neuinowat

150; Pascoui 150 ob. polczwartlii ibid. Leuiczino 149; Stauisku

184 i t. d.

Fonetyrzna pisownia icystpuje n. p.

a) f: D()brofka 615 ob. Dbrówka 621, 622; Szoraph 26; Os-

sofsky 914; Lifsky 1044; o fsiczko 1227; f pocoiu 1355.

b) ff: Lyffsky 124 ob. Liwski 127; rokoff=roków 1292; Tffo-

rek 1986; kaffka 1988.

c) wf: Marchewfka 1394; Lowfczewo ibid. Othwfsko 142 ob.

Odtwoczko 259. 260; Othwocko 360, 417.

Uwaga. I iv razach, gdzie v nie mogo zmieni swego brzmie-

nia nu i spotykamy kilka razy znnk f: Wafrziuec 319; Ostropho

1072. 1094. Samo p (h opuszczone przez pisarza?) wystpuje
na oznaczenie kocoivego v = f w wyrazie: Inricus de Osstrop 1037;
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oh. Inricum de Osstroplio 1072. W wyrazie tym mamy eh na ozna

czeme hocowego v = f

.

Opuszczone ]cst v: Tarnoaky 1711.

f jest ivyraone: a) zwyJde przez f: franek 22ó ; bogufal 39 itd.

h) przez geminacyja ft': PYalisluus 050, (552, G62 ; Ffalancino

650; Ffalislao 050; Offemka 1218; OlFka 1433, 1354; Offkam

1433; Offcani 14(53, 1481.

c jest wyraone

:

n) przez c: francek 47. 63, 89, 98, 109. 134, 135; pancerz

h) najczciej przez ez: szily mocze) 44; Dorothcze 134; otcla-

czcza 315; Grambnicze 334; pomoczy 422; na Wanczslaw 465;
Gossczanczicze 520; Gosnewicze 692.

Kocówka -ic tvyrao)ia jest przez -iez, raz tylko przez ic; por.

Blatta str. 3). Take kocówki -ec. -ica, -ice zwykle s iryraone
przez -ecz, -icza, -icze, rzadko przez -ec, -ica, -ice fBl. str. 5.).

c) c tuyraone na kocu przez dz: kotorydz 1863.

d) c luyraone przez geminacyj czcz : czczo 1469.

Uioagn. Na szczególn uwag zasuguje ivyr(iz dztyrnacze

(431); z pisoiuni tej moemy ivnosi , e ju iv 1. wierci X.V. iv.

wystpuje na Mazowszu t. zw. ,^mfizurowanie,^^ t. j. e c nie byo
wymawiane jzykowo, lecz zboivo c.

Hównie w wyrazie rzedz() 1227 ob. chszebnó rzecze) 875
i nyewidomy rzecze) 1491 suy dz na ivyraenie zbowego c.

dz jest wyraone

:

a) przez dz (zwykle): drodze 19; Szeldze 112; pen()dze 193 itd.

b) przez cz: do czuczey zerae 1227.

c) przez czdz : penanczdzy 2061 ob. penandzy ibid.

c) przez sz: przeciwo Kxanszii 418 (2 r.).

s jest wyraone :

a) {najczciej) przez s: Stanislaus 3; Czeslavicz 3; nestane 4;

Sw()toslaus 4; Slavoszevioz 8; list 8 ob. piszan ib. Szaleski 65;

scarbnyk 81 ; Stachna 190 ; Sandzyney 399 ;
polosmy 892 ; swog-ik

1234; rycoyemstwo 1406 itd.

b) (rzadziej) prz^Z sz : piszan 8; oszada 81; pasz 113; ,sza-

raopantli sz osztre) bron) 365; sz ego pomoc>z() y sz rade) 422; szro-

moczyl 483; szliipp 819; possak 845; jnszy 1070; Szecluczka 1820.

Czsto IV jednym akcie, a nawet w jednym wyrazie, spoty-

kamy na wyraenie s obydioa znaki (s, sz), n. p. piszan 8 ob. list

ib. czszo 13 ob. Sraatlikowo ib. Szdzeslaw ib. poszak 53 ob. Redlsko

ib. oszada, oszady 81 ob. scarbuyko ibid.
;
poszak 134 ob. Hyraislaw

ib. sz osztrej) broue) 365 ob. sz ostre) bron) ib. i s ostre) bron ib.

szamoszosta 1636 2 r. itd.

c) przez ss: Yissoke 12; Ossowo 778, 779; rossochowo 451
;
jassy

1069; jassii 1069; ossade 1071; possngu 1168; Wissokinino ob. Wi-

sokinino 542; Prussy 543.

d) przez ssz : Passzek 937.

Sprawozil. Komis, jijzyk. T. IV. 33
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z jest ivyraone

:

a) przez z: Zal^sze 5; Zalesze 90; Zagczck 105, 106; Za-

leszky 119; za poszak 134; za pcz kop poszagu 143; Zalesje J76;
Zaianczkonis 181; zacz = zai 451; Zaborowo 631, 1142; Zlothego

1398; Zalesse 1707; zaplaczyl 2016 itd.

h) przez s: Szelasna 193; poswacz 208; Drosdi 278; rosdze-

licz 285; Drosdy 288; gnasdo gnasdu 590; ne wiwosl 853; sapust

1655, Zelasna 1718; Slotego 1738; snamena 1992.

c) przez sz: Szalsze 5; voszi 21; Swószek 30; sza 38; sza-

placzil 39; Szaleskey 62; szabil 62; Szayoczkowa 185; brzosza881;
wanszal 1079; kaszal 1671; szastawye 1818; sznamena 1992.

I jest icyraone:
a) {zwykle) przez 1: wilk 629; wrobi 253, 315; wropl 107;

wrolb 319; Falenicza 11; 84; jelena 902 itd.

h) przez II: AlIex9ndrowi (199); Czellicz 272.

c) pr^e^Iy: lyatoszkowicz 1453; tolyaczicz 1806; slyaszal771;
Lyaszki 1499. 1521; Zalyawino 1591; Lyaszki 1592; Lyas^zky 1593
Lyaszkowske 1692 ; Lyaszki 1682.

I jest loyraane przez I: poklat 37; zakad 1176; glot 1122;
lokethk 422; Stanisaw 1406; szodlo 22, 56, 114; zdlo 1828;
plota 952; szalowaa 193 itd.

Uwaga W ivyrazie myn spotykamy dwa razy przckre-

lone: Leni Myn 1947—1948.
Czsto hraJaije kocoicego iv part. prnet. act. II. szaowa

39 ob. szalowa ib. kdzes ti pocasowa = pokazowa! 19; wspar 1595
ob. wspar 1594.

Najicichsz trudno przedstawiao daionym pisarzom ozna-

czenie spógosek jzykowych (c, , , f) i wszcJkich spógosek zmi-
kczonych. W dzisiejszym systemie graficznym wyraamy te dwiki
albo Ij przez znaki dyjakrytyczne (, ii, , , , d) 2) przez kom-
hinacyj znakóic (cz, sz) 3) przez dodanie i dla oznaczenia samo-
goski mikkiej. Jak sobie radzili pisarze ksig czerskich, teraz

zobaczymy

:

1. Jzykowe.

cz tcyraano:
a) przez cz : kaczor 62; czader 352; mroczek 9, 16. 140,

363 ; mroczecz 358 ; meczek 98 ; zag()czek 38, 105, 106, 349 i kc-

czek 120, 1980; szuczek 244, 252, 294,354; miczek 354; krzcczek

1122; stryczek 1297; szirczek 1425; czarnolasz 343. 543; brodacz

1604 itd.

b) przez c: scepana 24, 315, 1607, 1079, 368.

Uwaga. Pisownia dztyrnacze 431 zdaje si dowodzi, e ju
w 1. ivierci iv. XV. wystpuje na Mazowszu t. zw. „mazurówanie"
t. j. e c nie byo wymaiciane jzykowo , lecz zbowo jak c. For.

take rzedz) 1227 ob. cli^szebuc rzecz- 875.
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imjraano'.

d) przez sz: marszaek 1299; daszek 22, 150, 251, 275, 418,

434, 538, 546; rairoszek 201; maszek 420, 439, 483, 543, 563;
miklasz 325; szeliga 89, 112, 147, 162, 228; Junosza 130; Stanl-

szew 254 itd-

h) pr,zoz s: scodi) 44; cisewo 26; grosi syrokicli 1438; dusi =
dusy 1699; samosocht (moe samoschost?) 1730; Seliga 617.

c) przez ss: wroczissewo 973; pobrassewo 1148; uossowa 977;
grossis 67; ne mass 116; samossost 119.

ó) przez sch : sulisclicwo 156; samoschot 1733.

c) })rZf'Z ssz: petrasszowa 1060; grosszy 1523 (2 r.).

jest icyraone :

'/) przez sz: dzirszek 13, 24; sdzeszek 24; szuczek 244, 252,

294, 554; brziszek 549; roszek 559; sbroszek 613, viszck 699, 1518;
m()sz 113; zalysze 5; zal()sze ib. uszithka 79 2 r. koszuchowo 799;
Szoraph 26.

h) przez z: Bozcy 387, 390, 395; zdlo 1828; bozejajko 21;
zastruze 1144; zalowal 903; zuclina 1002'; sluzewo 21, 232, 401,

575.

c) przez ssz: essze 62; essz 83; essze 98, 219, 239, 365,

491, 892, 1028.

d) przez ss: esse 418. 892 ob. essze ib.

e) przpz s: sceski 117; dzirsal 930 ob. dzirszal ib. przecasacz=
pfekaa 1268 (3 r.) ; salowal 116.

/) przez dz; edze = jee 82; dzytha 98 (2 r.) ; dzidow ob. zi-

dow = ydów 315; odlodzil 94; przysz()dznyky 1012. Pisownia ta

rzuca .peivne wiatio na luymatcianie i iv tych ivyrazach. Mona
z niej icnosi, e nie miao jzyhowego. lecz zbowe brzmienie.

f wyraano

:

a) (najczciej) przez rz: przewot 1492; przemisl 1517; przi-

bek 20, 164, 193, 89; panczerz 1855; pasturz 44; garbarz 2077;
riczerz 183; nabrzesze 2006; nemerza 756.

b) przez r: drewyerz 1495; wlodzimir 642; kazirair 830; two-

recz 618; kotorydz 1863 (kotorzicz 251, 263); czethrewicz 2016;
streczka 225; presprawa 1079 (2 r.); pres tresnacze, tresnaczy 1028;
griwen 1009. drewo 1607 — przez ri; Sulistriewo 689.

c) przez rcz : wlodarcz 486.

d) przez rzs : Pirzschala 67.

Uiuaga. Na uwag zashiguje tvyraz: Sczalchowo 1012 ob.

Strzakowo 1013 i Strzalcowska 1015.

2. Wyraanie spógosek zmihczonych.

Spógoski zmikczone icyraano

:

1) przez znaki na odpoiviednie spógoski niezmikczone ,

przez n, m przez m itp.

2) przez znaki na odpowiednie spógoski niezmikczone z do-

danym y lub i na oznaczenie zmikczenia, i to

:
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a) przed znakiem spógoshowym
h) po tym znaku [rzadziej).

Przyliady:

1) Spógoski zmikczone tcyraone tymi samymi znakami, co

odpoiviednie spógoski niezmickczonc.

\)rzev n: o kon 13; ne ma 13; ne pobrali 21; dzeu 82;
kamenem 319

;
guasda 351

;
gnesdnik 351

;
penandze 358 ; bron

365; o rosprawene 499; penaudzom 917 ; wnosla 1212; fwsane 1307.

przpz s: czescz 83; sceski = semitas ll7; tis = ty 164;
sil 184, 190; szethmdzesand 331; s^ = e 683; syl 937; dzesycz

984 itd.

h) przez sz: szil 44; szy = 94; deszpcz 126; noszicz 164;
Szwiderskich 198; dzeszanczoro 485; pancznaczeszcze ob. pauczna-

dzeszcze 588 — przez z: z() = 1083 ob. szc ib.

6') przez ss: pancznadzesscze 558. 837; ssedmidzessant 624;
pantnadzesscza 1194; panthnadzesscza 1201; pancznadzesscze 1208;
dzissa 1267; dwadzesscza 1357; pantnadzesscza 1371.

d) przez ssz: ssz = 962; passzirzbicza 1352.

Uicaga. Grupa k jest tcyraona przez kx: kxanszu 418 2 r.

kxanszey 482 ; kxandzu 867.

Czsto spotykamy naicet iv jednym akcie dwa hih icicpj spo-

sohóiv tuyrannia diuiku n. p. noszicz 164 ob. nosicz. Zalessze

515 ob. Gostino ib. Zalesse 91 ob. Rosniszewo ib.

jest ivyraone :

a) przez z: Zemakoni 222; Zemakonem ib. Zemak ib.

b) przez s : srepcze 1319.

c) przez sz: koszioczi 58; koszeoco 184; woszni 249; kosze-

}uli 541; szemsky 579; chaszb 720; wyszy = v(^ I 875; yeszora

883 itd.

d) przez ssz: sszemskym prawem 853.

p jest tcyraone '.

a) przez p : pechna 18 ; Inpil 19 ;
potrowicz 2

,
p^cz 143

;

pen()dze 319; peczcz 465; pantek 1245.

h) przfZ geminacy pp : dwe koppe 1028.

b jest ivyraone:

a) przez b: Dobeslaw 1129; benkovicz 1231; balotha 1234 ob.

byalotha 688; pabyan 1192.

V jest wyraone :

a) przez w: Swtoslaus 4; Swederl6; Ostrowecz 25; Sw()szek

Swskoni 30; wem 62; wano 285; grziwen 491; rosprawene 499;
w()czey... wcey 930 itd.

h) przez v: vipovet 120; veczne 231; vanowal 350; Cracovani

412 ob. Cracoviani ib. vem 422 itd.

m jest wyraoze przez m : on ymal zacz 451 (2 r.) ; ne mai

ycz precz 2025.
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' jest loyraonc:

a) prses c: sceski 127; przeciwo 554; Cruscinsky G19; panc-

nadzecza 1107; pantnatlzosce 1294; Yoycecha 1341 itd.

h) przez cz: szaplaczil 39; necliczal ycz 82; czescz 83 2 r.

szemploczil 98; dc.^{)cz 12(5; p(k'z 143; oczecz 150; Woyczeohowi

151; noszicz 1()4; opowedzecz 208 ; Falanczicze 239 ; rosdzelicz 285;
pancznadzescze 279; czisiu)! 319 itd.

d jfst ivyrQ.one

:

a) przez d: Derszek 24; Derslay 129; pynadescza 1509, 1516.

h) przfz dz: Dzirssek 13; Szdzeslaw 13; kdzes 19; godzino

20; ludze 21; odzene 39; wywodzi 82; thwudzesthwu 134 itd.

c) przez dcz : pantnadczcsscza 494.

d) fonetycznie przez cz: szolocz 44; otclaczcza, otcclaczczi 305.

2) Zmikczenie spótyloski wyraone przez y Inl) i:

a) przez y po znaku spóigosJcoivyin

:

li: nye.173; nyegdnicli 399; Glinyeczsky 562; nycstane 564;
Wlyn.yecz 677; Czanyewo 681; obrownanye 774; mnye 1191; dzer-

szenya 1312 ob. dzerszena ib. Gosznyewicze 1463; Stachnye 1642
gosczinyecz 1784 i t. d.

: Syeozechowo 1333; Zalesye 176; syc) 1191, 1206.

przez szy : Zaleszye 176.

przez sy: Kosyetliuli 674.

p przez py: Pyotrouieze 562, pyanthnadzescza 567; pyantna-

dzescza 568; sz()pyerz 1469,1594, 2014; Pyothra 1296; pyechowicz

1642: Pyaszeczno 1639; — przez ppy: Lyppye 1007.

15 przez by: byalotlia 688.

m : bartlomyeyewy 1496 (2 r.).

V : dowyescz 1524.

zgoska he 2)>'^ez bey: Elszbeytha 767; ve: weym 930, 1133,

1162: e: neyfFstane.

h) przez y przed znakiem spóiyoskoiuyni.

: zayn = za 1752; Pywoynska 1998; jeleyn 1685 ob. jele

Uicaga. Z komhinacyi za = zaiiy i zayn powstaa prawdo-

podobnie forma zanyn 1752.

c) przez i po znaku spógoskowym :

: Niedzalek 1547; Niedzalkone 1558 ob. Niedzalek ib. nie

1751 ob. nye ib.

p : szpierz 1594.

y : dzewiory 1589.
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Nastpujce zestawienie uwidoczni, jakich znaków uywali
pisarze ksig czerskich na oznaczenie dwików spógoskowych:

Vi

o

III

d

^1

k

k
er
O

g
h

eh
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B. r^onolof^ija.

I. Samogoski.

a) SamogosTii czyste.

Pieruiotne shiv. e = stshv. e icysfpiijc iv jzyku Jcsigc/i czn--

skiej w mikkich zgoskach w tyche wypadkach , co w jzyku clzi-

^iejszym, n. p. on biye 60; dzeszanczoro 485; zaluesz 1469; gcdna-

cze 972; penarulzy 407; trzidzesczi 1191; srcbcze = rebce 1319

ssedmidzessanth 624 ; berze 951 itd.

e przed e pierwotnym sts e ju tv jzyku ksigi czerskiej

hyly spógoski mikkie, dowodzi pisoivnia taka, jak : pyenadzy

1924 = pedzy ; Syeczecliowo 1333; dowyescz 1584; srzebra 213

i t. d. Najczciej jednak to zmikczenie nie bywa luyraane iccale.

To pierti^otne e = 5^5^. e zmienio sie w rozwoju jzyka pol-

skiego przed spógoskami twardymi t, d, n, , r, z. s, na o z po-

przedzajc mikk spógosk. Proces ten odbywa si jednake
stopniotco i naicd iv dzisiejszym jzyku polskim tuysfjnijaj pod

tym wzgldem jeszcze nierównoci, spoivodotvane rónymi ubocznymi

wplyivami. W zapiskach sdoioych czerskich spotykamy obok stanu

dawniejszego ju take dziaanie okrelonego powyej prawa. I tak

mamy obok vuesa: wnesla 1162 form viiosa wnosla (ib.) ob. P'e-

troYice, 360, 545, 548, 223 take P'otra: oth pyothra 1296 i P'o-

troYice 24, 118, 210, 219, 335, 365. 465, 491 itp. osny : czosny

1031, czosny 1032 {stsw. tesati por. pol. ciosa = ciela ; wyoo-
nych yiloszonicli 168; W;irscIroviensis 230; Vareva.

W dat. sg. tern. -jo- mskich wystpuje daivnifjsza kocóicka

-evi: Mykolaeyy 126; micolayewi 868; marczi^sewi 407: bartloray-

eyewy 1496 (2 r.); maczeyewy 1513; ysczcwi 1184 kocóivka -'oyi

raz tylko si znachodsi: wawrzinczowy 361.

Przed spógosk zmikczon luraca znóic pierwotne 'e, n. p.

os: ee ; salony: aleui itp. w npol. jednak pod wpywem ana-

logii nie zawsze konsekiueninw. Tak n. p. móioimy. oe, jeofe,

pomimo, e tu waciwie mielibytny si spodzieica: ee. jeere.

W stpol. zasada ta przeprowadzona bya z wiksz konsekwencyj.

I w ksigach czerskich mamy eiie {npol. oe): szene 193, 2 r.

2. pol. 'e = stsw. -K. To e prseszo w jz. polsk. przed sa-

mogoskami ttuardymi na 'a (ja), n. p. blady: bledu yara: vera

itp. W naszych zabytkach mamy jeszcze nrchaistyczn form:
otpowycda 1469; zreszt ju wystpuje póniejsze 'a: nechczal 82;

ne mai = e ma 2025 ; ymal 451
;

powadal =-- porada 83 ;
dzirsal

930; wydzirszaii 1468 itd. a. Margaretha odpowiada pol. Ma-
gofata. W ksigach czerskich napotykamy take form z e: Mar-

gorzethc 903 ob. Margorzatha 1341.
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e = ststw. « ivystpuje w jsyhu ksigi czerskiej , odmiennie

od jzyka dzisiejszego :

a) IV loc. sg. tem. masc. -o zakoczonych iv nom. sg. na
-oh : Vojese : woyczesze 82, 2 r. ; tv npol. wystpuje tu -u prze-

niesione z deklinacyi tematów na -u.

h) IV dual. tem. fem. -a: tlve kroye: dwe crowe 33; dve ko-

p : koppe 1028 ; dve gfynie : dwe grziwue 1406.

5. pol. e = ststw. b. To e jest ruchome, i ivystpuje tylko

dla uniknicia trudnego do wymaiciania zbiegu spógosek, n. p.

sts. otici pol. oec, gen. oca, ojca. W ksidze czerskiej mamy to

e v ivyrazach: oec = ncz^cz lóO; ji''C gissczecz 1328; ye {sts.

STbsth) swcszcz 1295; egna {stsw. stfcgna): stegni 609; gen. pliir.

bez e: stglien 168; w licznych imionach wasnych zakoczonych na

-ec i IV- formie szed.

4) e = stsiv. : crotek 2057
;
pere 1735.

a. Zamiast a icystepuje e iv wyrazie: iireni: esz gy pirwey

yreiiil 201. Wicej takich przykadów zdajdiije si w tómaczeniu

praw Kazimierza W. przez Sivitosaiva z Wocieszyna. Por. Ma-
tusia ka: „O niektórych zjaiviskach jzyka polskiego {Spraivozd.

gimn. w Krakoivie 18S5, str. 9).

W ivyrazie jecha = ststc. jacliati tvystpuje dzi e; w jzyku
ksigi czerskiej a: obyachal 997; iigachl 1032; ob. e jecha 138;

iechal 750.

Odmiennie od dzisiejszego jzyka tvystpuje a iv ksidze

czerskiej

:

1) W genet. sg. tem. masc. -o w niektórych wyrazach , ko7i-

czcych si dzi w tym przypadku na -u : uytka, posaga, lista,

pota, verdunka. Por. Blatta Mat. §. 2. a.

2) W acc. plur, neutr. -a: Kosthowa sedliska dividere 841.

Samogoska o wystpuje w jzyku ksigi czerskiej iv ogóle

w tych wypadkach, co w jzyku dzisiejszym , z nielicznymi tylko

wyjtkami.
Na kocu wyrazów wystpuje o jeszcze i w dzisiejszym j-

zyku w bardzo licznych nazwach miejscowoci na -ovo, -evo, n. p.

Czeszewo, Mniszewo itd. W ksidze czerskiej mamy takich nazw
liczb bardzo wielk. Por. BI. §. 16 str. 14, 15.

W dzisiejszym jzyku przymiotniki na -ovo pierwotnie za-

koczone i odmieniajce si wedug deklinacyi rzeczoivnikowej, prze-

szy do deklinacyi przymiotnikowi^j podczas gdy iv jz. ks. cz.

zachoivaly pierwotn odmian i kocz si w ntr. sg. na -o: tom-

kowo gymeiie 1370; o etoro rybene 1040.

W wyrazie przeciwo (554) o take wystpiije odmiennie od

dzisiejszego jzyka.
i, y. Pierwotne y (i) mamy w wyrazach yroki {stslw. iroku

trzidzessczi cop grosi syrokich 1438, z r. Por. Ps. flor. szyrokee 103,

26; ekira: Szekyra 288 szekira 1433; tyry, sisic. cetyrije: ne ranczil

cztirz (stsw. etyri) grziweu 743
;
przaz cztir grosszy 1523 2 r. cztirzi

1
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czyrwony iste boa fuit riibeus czirwoni 1450.

dire For.

i przeszo przed n iv e. Crusczenski 1203 ob. Crusczinsky

614, 2 r. i Crusczeneky 912; Lazczensky 1309; Szirzensky 1007.

Oprócz tego przeszh \ w e iv imjrazie : ypder: swoder 10, 41,

189. Ohoh tego zacJioiraio si yider: wider 9, 210, 231. W na-

rzeczach lskich zachodzi take to samo przejcie iv tym wyrazie.

i zachowao si w luyrazic alibo 208.

y przeszh iv e: toless 984. Objaw to do powszechny iv j-
zyliu stpol. i w jz. Indoirgm. N. p. kyelko iest dnyow shigy twego.

Ps. Puaw. 119, 84 telo Ope 152. Por. Ad. Ant. Kryski: Gwara
zakopaska str. 174 uw. i J. Bystro. O mowie polskiej w dorze-

czu Stonawki i Lucyny §. 52.

W ksidze czerskiej konsekiventnie wystpuje forma pastuf,

a nie pastyf: pod pasturzem 210.

y wystpuje iv ks. czersk, odmiennie od jz. npol.

:

a: polczwartinacze 1175; polczwarti copi 150; polosmy copy

892 2 r.
;

polszosty kopy 1523; polponti kopy 2049; polpanti kopy
2066.

b; thi {^scil. woy) s() janowy 1425; czuzy woli waszanl 1079;
thi S9 zaplaozoni 1433 2 r. ; tii (woy) 39 moye 1415; i. t d. For.

BI. §. 35
Pósamogoski. Feivne objawy w dzisiejszym jzyku pol-

skim doioodz, e kiedy musiay i w jzyku polskim istnie po-
samogoskowe dwiki b i h, jak w sfsoiv. Jeeli przymiotnik
boski zestawimy z rzeczownikiem bóg, do którego przymiotnik ten

naley, to poivstania przymiotnika z rzeczownika nie moemy sobie

ivytónwrzy inaczej jak drog nastpujcych fonetycznych prze-

mian: *bog - LskT., ^^bo - hsk-L, boi. ski, boski. Forma ^osky dzi
jeszcze wystpuje w jzyku czeskim.

W jzyku ksigi czerskiej mamy loyrane lady istnienia, da-

wniejszego pósamogoskowego brzmionia zwaszcza h. Forma so
wystpujca w tych z<d)ytkach bardzo czsto, odpowiada w zupe-
noci stsow. CI.SO i przyintci nawet naley, e uymawia si ten

wyraz diuugoskowo, e wic po c albo brzmia jaki pósamogoskowy
dwik albo przynajmniej bya jaka pauza w mówieniu: 'so.

W póniejszym jzyka nastpia assymilacyja.

Fównie w licznych wyrazach, dzi na -cki, a dawniej na
cski = ski zakoczonych mamy lad pósamogoski h: ploclioczsky

107; falczski 149, poticzski 67, 353, 387, 395; wichroczski 1319.

Obok tego znachodz si take formy, w których zasza assymi-
lacyja: pyleskego 1702.

Fisownia cziczi = i 1699 zdaje si take do?vodzi, e w wy-
razie tym po c poczuwano pewien pósamogoskowy dioik, który

pisarz odda przez i.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 34
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b) SarnoghsJci cienione.
Eowiedzielimy poicyej, e samogoski cienione (d, e, ó),

aczhohcieh przypuszcza mona, e iv jzyku ksigi czerskiej istniay,

nie s graficznie loyraone.

Z poicodu tak niedostatecznego oznaczenia graficznego, o tvar-

toci fonetycznej tych samogosek , którym dzi odpowiadaj samo-
goski cienione, nic powiedzie nie mona.

a) Samogoski nosowe.

O naturze samogosek nosowych trudno stanoiuczo orzeka na
podstaicie tak 7iiedostatecznej grafiki jak tcykazalimy w ksidze
czerskiej. Uiczgldniajcjednake ivykazanepowyej waciifoci orto-

graficzne pisarzy ksigi czerskiej iv oznaczaniu nosoieych dwików, e:
T) Znakie, en i em wystpuj tylko na oznaczenie samogoski

nosowej dzisiejszej luh '
2) znaki o, on i om tyllio na oznaczenie samogoski nosowej

dzisiejszej q lub 'q,

wnosi z tego mona , i w jzyku ksigi czerskiej istniay

z pewnoci te dwa dwiki nosowe ( i q)

Ogólne prawa samogoskowe.

1. cicf^gnicie samogosek.

1) Formy sowa jem, czc si z jakim poprzedzajcym wy-

razem, trac w kontrakcyi je, tak, e pozostaje z

:

o + (j)e = o: jakom 19, 20, 62, 82, 208, 239; com : czssosm

319; tom: thow 319.

P' + (j)6 = e: gdzie ty: kdzes ti 19; vszules 184; malem 164.

y + (j;e = y: ty: tis 164; kedim 361.

i -|- je = i : anim : anym 418.

Z tego wida, e e w formie iv subst. nie byo akcentowane,

lecz e si niejako enJditycznie czyo z poprzedzajcym wyrazem
;

tó jem, tóm. tom gdy o + je, jeeli na e akcent spoczywa, zlewa

si w e: mojego: mego.

2) a + i = a za: on ymal zacz 451; zacz intercedere 1470;
jakom ya ue sliibil dobka szacz 1487 (2 r.) Por. BI. § 74.

a + o = a; an = a on ob. a on lib.) por cz. an, ana.

o + J9 = 9: s mo volc 331.

Uwaga, swoy szene (193) ob. szwey (ibid.) uwaa naley
za bd pisarski.

2. Znikanie samogosek.

W stosunku do j. starost, nic ma ju w jz. Psaterza flory-

jaskiego {w. XIV) pósamogosek i, i. (Leciejewski. Die Spruche

des florlaner Fsalters §. 62) ; s jednak lady, e niegdy byy
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IV jsyl-upolsh. {Band de Court. O dr. pol}. §. 70) a nawet w dzi-

siejszym jzyku mamy ich lady, ju to iv zmikczeniu poprzedza
jcej spógoski, ju to w samogoskoivych refleksach.

W kocu ivyrazu zniko % bez ladu: saiid (683); Iroyaii (34)
itd. za u wywoao zmikczenie spógoski podrzedzajcej : jeleyn

1G85 = jele.

i ivypado na pocztku iv soiuie (i)mie = stsow. iimt.tii i to

ju luczenie, gdy ju iv Ps. flor. obok form z i znachodz si take
formy bez i {Lec. §. 02). W ksidze czerskiej przetvaaj ju
formy z utrat i cho Zfichoivah si take kilka x)rzylcadóiv pier-

ivotncgo stanu. For. Bl. §. 70.

i ivypado w kocu ivyrazóiv iv Tnf. i tv Impcrat. n. p. yez

(82) = ió
;
dowyescz (1524) — dowie; poprziszyncz 2070; = poprzy-

sic itd.

Dawniejszy stan zachowa si moe w jednym przykadzie:
dehuit facere: podnesczi (986); jeeli to i kocoive nie ma tylko

wyraa zmikczenia spógoski. Frawdopodobnic. ten wyraz czyta
naley pode. For. BL §. 70.

3. Unikanie dwugiosek.

Jzyki sowiaskie unikaj dwugosek. Tak gr. y.tnoLupc, prze-

ksztacio si w stsiv. na Kitovras'fi, Kintavn,: gr. "k^Ao^ = polskie

Faive, gr. Eupwz-/^ cz. Europa itp.

I w naszych zabytkach wystpuje to ogólno soiviaskie prawo.
W ksidze czerskiej mamy ivaciivie tylko diva icyrazy a.

Eustachius i Eufemia, iv których dwugoska rónym tdega zmianom^
a mianowicie

:

a) przemienia si iv o: Offemka 1218; Oflfka 1354, 1433, 1463;
Por. Ostaszewski do Ostach (Eustachius).

b) w aw, (af): Afstacy 216; Awstachium 624; Awstaczemu
624; Awstaczi 667;

c) w ew: Ewstassium 224.

au zmienia si w a yagustinowicz 1115.

4. Unikanie samogosek na pocztku ivyrazóiv.

Jest to prawo ogólno sowiaskie, e przed samogosk na
pocztku wyrazów zjaivia si czsto jaka spógoska (j. v, h).

W stshu. jeyreim.: sppaToc, jeytuchT,: suty/oc itd. {Miki. Vgl. Gr.

I 98). Jeszcze silniej dziaao to prawo w jz. polsk. Tak mamy
ja: stsw. azT,, jagni stsw. agn, a. agnus, jabo lit. obulis, ja-

goda, uga, wze stsw. zati. W jz. stpol. i iv givarach ludowych
czciej si jeszcze te spógoski przed spógosluf, na pocztku wy-
razów pojaivi'iy, anieli w jzyku literackim dzisiejszym. Z ksic^g

czerskich nale tu nastpujce przykady:
Zjawia si:
a) j: Jewka 193 (2 r.) 1006, 1058
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b) h: Hanka 2; Hyndrzicli 279, 357, 700, 1077, 1078, 1079.

Hymka 798. Ohok tego mamy Elszki (667 2 r.) hez h.

W icyrazie Nastazya = Anastazyja poradzU sobie jzyh inaczej

odrzucajc pocztkow samogosh. Por. dzisiejsze zdrobniale: Nacia.

Grupy prasowiaskie tort, tot, tert, ttrt, trt.

1. prasoic. tort, tot — pol. trot, tot (stshw. trat, tat, -usk.

torot, tolot): Mroczek (sic) 9, l6, 140, 363, 467 Mroezecz (sic) 315
ogrodnyk 906; starogroth 82; glot 1122; wlodarcz 486; ygrodzicz

1567: wlodzimir 642; Grochal 1642; Grodzeez 85, 175, 206, 404.

520, 521; Brodacz 1604; Gloda 733; Cloda 738; Grochala 1425;
prosa 210; crowi 62; drogy 955; stron<) 1071; dod 1079; bron
365, 418, 1724; Wodek 194.

W ksigach czerskich ivystpuje take kilkakrotnie grupa

-oro, -oo, a mianowicie iv nastpujcych przykadach: Moroczek

358 ob. Mroczkouem 359, Scorochne 1246; Scoroohna 828.

Npol. formy: Wadysaw = s/po?. Wodzisaw {por. Wodzimir
ks. cz. 642); wada {Ps. flor. woda: wlodacz bdzesz 2, 9); Woocli
itp. sc[; pochodzenia obcego (czesk. riis.).

2. prasoic. tert, tet stsho. tret przechodzi iv pol. na tret,

tlet (tfot, tot). W ks. cz. przothka 970; srzebra 213; o brzk 1507;
brzoza 674, 881.

8. prasoiv. tert, tbrt, stshv. trit = polskie

a) tart : bardo, baróg, cz(t)warty itp. ks. czersk. Smark 139

;

Garbatka 1175; Garbarz 2077; bartnika 938; barczy 1565; karczu

1273; czarnego 1.343: garnek 1895; Barczicze 1149, 1889; Tharnowo
240, 305, 469, 474, 482; polczwartinacze 1175; pnlczwarti 150;

Tarnowski 972; sztargowa 239. Por. Nehringa {Prace 7, o).

b) irt: wirzba, pirzwy itp. Por. Nehring {Prace I, 8). Te
formy dawne zmieniaj si nastpnie:

a) w irt: pirvy iv stosunku do dawniejszego pifwy.

3) IV cert, eft, erpe, yei^ba, merva itd.

Przypatrzmy si teraz, jak si ta grupa dioików zachowuje

w jz. ks. czersk.

1) Q,\Yi: Wirzchosaw 1992; passirzbica 1352; Pirzchale 54;
Wirzbowo 584, 589; Pirzschala 67, 185.

2) irt: Dzirszek 13 (2 r); pirwey 201; dzirs^f) 219 (2 r.);

nye wydzirszai 1468; dzirsa 688; ya dzirsa 930; dzirszal (ib.)

dzirsza (1600); dzirsz() 1355; Czirsko 1467.

3) cert: Derszek 24; Dersaus 218; dzerszenia 1312 (3 r.).

II. Spógoski.

I IV zakresie konsonantyzmu róni si oczyivicie jzyk ksig
czerskich od jz. dzisiejszego. Rónice te wykaemy, o ile si to da



269

ucstjni na podstawie nie mtvszc pciunej ortografii naszych za-

bytków.

G-ardowe (k, g, eh).

k. Do czsto bywa k wyraane przez eh : Micholaga 1057

;

Szimclio 1058; Tomchonis 1058; Ronclionem 1004; Pachossius 1105:

1112; Sytcliowa szoiia 1081); rochitiiicza 1108 ob. rokitnicza 1168.

Z tego nionaby ivnosió, e istniaa j^cwna skonno do aspiroiua-

nia gardioiuego k
;
prarcdopodobnicj jednak naley eh czyta jak k;

czyli e h jest takim tylko niepotrzebnym dodatkiem pisarza, jak
po t (por. §) i g.

W jeyku dzisiejszym spógoski k. g- przed y i e (stsw. i)

mikcz si drugorzdnie na K, g. Czy zmikczenie to przyj ju
naley dla jzyka ksigi czerskiej? Nie spotykamy nigdzie pisoiuni

kye, kie któraby bya tvyranym takiego zmikczenia doiuodem.

Mamy n. p. p«szkem 2025; pocz()thkem 201, 319; plugem 1787;
plughem 697 itd. W obec tego e n. p. , m, v itd. dosy czsto
byivaj luyraane przez grupy ny(i), my(i), wy(i) monaby rzeczy-

ucie wnosi, e dzisiejszemu k, g w tych ivyrazach odpoiciaday
IV jzyku ksigi czerskiej nieco odmienne od dzisiejszych dioil.

i zjaiina si nu pocztku unjrazów zaczynaj(icycli si od sa-

mogosek. Por. powy. Unikanie samogosek na pocztku icyrozóiu.

Wargowe.

W jzyku dzisiejszym wystpuje iv kilku wyrazach po spó-
gosce ivargoivej (p, b) zam. zwykego, polszczynie luacnuego zmi-
kczenia tej spógoski, tak jak iv jzykach wschodnich sowiaskich
spógoska 1: kropla, grobla, budowla. Jest to objaiu póniejszy.

W jzyku ksigi czerskiej spotykamy jeszcze form daumiejsz bez

tego 1; mon grob() = m grobie 184. Podobnie mamy iv Ps. jlor.

kropi = kropla: rrope 71, 6 i iv innych jeszcze zabytkach n. p.

kropya (ks. Jadw. 91.)

b jest tvsunite dla uniknicia przykrego .'obiegu spógosko-
iccgo m — r: Embrici, Embricura 1190 ob. Emrich ^or. gr. ói[).^po-oc

(G. Meyer. Gr. Gramm. §. 286).

Podob)iie jest wsunite p dla uniknicia zbiegu spógosek
m — Iw wyrazach: szemploczil (ne pomploczyl) 98. To jest jednak

objaiv ivyjtkoivy.

w na kocu wyrazów gdzie ivaciivie brzmi jak f, przechodzi

niekiedy iv eh, jak tego doioodz takie przykady, jak: Hinrzych de

Ostroch (1077); Objaw ten dowodzi pewnego pokreivi(stiva brzmie-

nia f i eh. Ze f przechodzi na eh mona si przekona z dyjae-

któw polskich n. p. lucht: luft, slahmyca: sclilafmiitze (Por. Gw.
laska §. 91), ale na kocu ivyrazóiv objaw ten jest chyba wyjtkoivy.
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Wprawdzie mamy w biblii królowej Zofii (6S, 9) przeczych mnye,

Iec3 IV tym wypadku, jeeli nie naley tego uivaa za bd pisarski

kocowe f (v) stoi pirzed spógosk (m) nastpnego tcyrazu, tak, e
pfeich me: pfeóif me = lahmyca: schlafmiitze.

w zniko w rodku icyrazn z grupy -wsk- : Rosznischeske 1071
ob. Rossniszewo 1074. Obok tego mamy jednak Tarnowski 972;
Swantliocliowsky 1088 i liczne inne nazwy na -ovski, -evski. Por.

BI. §. 44.

Zbowe.

W 21. mamy dzesk ob. desk. Jedi nie mamy tu do czy-

nienia z prost pomyk pisarska.^ to naleaoby w tej pisowni

upatrywa lad dyjalektyzny. Podobne przykady (dz zam. d)

spotykamy take iv artykuach prawa magdeburskiego ( Kalina) : ze

dzwyma swathky = ze dwiema wiadki; take w kaz. gn. s vodzy=
z wody; wynidz() = wynid; y ne dzalcy gest on bil = nie da od-

wrotnie zam. dz wystpuje d w kaz. gnien.: sap()da = zapdza

:

oth przirodonego gedena = od przyrodzonego jedzenia.

d wsunite dla uniknicia przykrego zbiegu spógosek : n—r:

Andreya 1243; Yndrzicho wieli 1636. Por. gr. avBp; tv stosunku do

pniów av£p, avp.

t ivypadlo: poyczy: poy(t)czy, poszyczyl 624; neposziczil

219; posziczone 734. Por. cz. staiti: statiti — starcy: statcy —
dostateczny.

Jzykowe c, , s, r).

Poniewa spógoski c, z, s wyraano albo, jak dzi, przez

c z, 8, albo te przez kombinacy cz, sz — a z drugiej strony na
oznaczenie spógosek c, , równie spotykamy albo pojedyncze

znaki albo kombinacyje cz, sz, tvic na podstaivie tej niedostatecznej

grafiki trudno bliej okreli natur tych divikóiv, które w jzyku
czerskim odpoiviaday spógoskom jzyliOivym , , ó. Mamy je-

dnak pewne ivskazóivki upoivaniajce nas do przypuszczenia , e
spógoski te miay brzmienie zbowe, który to objaw wystpuje dzi
w licznych gwarach ludowych i take w ziemi czersliiej. Mielibymy
wic peicne lady t. zw. ,.inazuroivania^ ju na piocztku iv. XV.
w ziemi czoskiej. Nale tu nastpujce przykady:

1) i wyraone przez dz: dzytha 98 2 r ; dzidow 315; edze 82;

przyszydznyky 2012 ob. przysz^sznyczy odlodzil 94. Moe by, e
take Szodzan 1079 naley czyta Sozan : Por. nazw miejscowoci

Soza i rodow Sozaski. Przypuszczam, e to dz ma wyraa
spógosk z, tak, e naleaoby czyta te wyrazy : yta, ydów, jee



271

przysizniki. odoy. Por, Hanctsza: htdij iicktóri/ch odcieni di/jn-

kkhjcznycU w kazaniach gnienieskich z r. 1410. (liozpr. VIU.

67) gemuszczy bodz/) dzegc) 13; bodzc) = bo. Neliring. Altjjol-

nische Fosncr FAdesformcJn {Arch. IV. 17!)). Czso poswal Jacub

raedzi mn() a medzi bodzecliiu') (IJoccin)

2) ivyraonc przez z: zidow

3) z unjraone przez s: sitto 1220; saowat 116.

f. Z pisoioni f — rz, przewaajcej stanowczo nad pisoivni
f = r (drewo 1607 — pol treczcy kopy 2061); predal 331; ivnosi
mona, e na pocztku XV. w. f miao ju dzisiejsze hrzmirnie.

Fisoicnia Sulistriewo 689 mogaby atoli dowodzi, e obok f ivyst-

pywato jeszcze w jzylcu ksigi czerskiej sporadycznie, f jak iv jz.
rosyjslm.

Z drugiej strony dowodzi pisownia Sczalcliowo 1012, 1017 ob.

Strzakowo 1013 , e jti w XV. iv. zaczynao iv ziemi czersJciej f

traci swoje mocne brzmienie i zblia si do , .

Ogólne prawa spógoskowe.

1. Assymilacyja.

Nie bdziemy tu szczególoioo luylicza wszelkich sposobóio

upodabniania sjJÓ^gosek, lecz ograniczymy si do najwaniejszych:
a) diciczna przed bezdwiczn w rodku tvyrazótv prze-

chodzi na bezdwiczn: przotlika 070; Liffszky 124, 1029 ob. Liw-

ski 127; Dbrofka 615 ob. Dbrówka 621, 622; srepce = rebce
1319; Wlothconem 652; Wlothkoni 652; potszytswo 702; Tramplcy

725; paropkal220; Sytchowaszona 1089; tphoreli 925, 963; fsiczko

1227; pczoa, stsw. bficla gr. '^j^y.irUó.. biicina, Marchewfka 1394.

Pieniiotne b [stsw. b) przeszo p>zed nastpnym = t w p
w ivyrazie pcoa iStsow. forma tego wyrazu brzmi bT»ea, której

odpowiada pol. *bcoa, ^)coa — npol. pcoa z póniejszym .
Pierwotne przeszo w wyrazie zae : zaszcza 'or, L. Mali-

nowskiego „O pochodzeniu wyrazóiv . e, se. etc osobne odbicie

z Rozpraw Wydz. jilolog. Akad. Umiej tom IX.
Prepozycyja v przed wyrazem rozpoczynajcicym si od spól-

ghsJci bczdivicznsj równie si do niej assymiluje: f pocoin 1354.

d przed c= (d p)'>^2^d t — t). zachoczcza 1450, 1470; ot-

caczcza 1460; Odwrotnie t przed A, upodobniwszy si do d, zniko
p()dzes9t.

Take przed w part. praet. act. I przechodzi d na. t: szetl

436 ob. szed 414; szeth.1367, 1750; slet (sic) 1071; neszaszetlil

462; szeth 750; szetl 1367; ukratl 1328.

g przed d przeszo IV (\: Maddalana 1117 ob, Macdalana 1119,
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Dyssymilacyja.

r — r = — r: Malgorzatha 1468. Przeioaa jednak stano-

czo forma bez dyssytnilucyi : Marji:orzata 1438 ; Margorzatha 1438

;

1343, 1341 itd.

W póniejszej polszczynie przed c dyssymilowao si iv j

:

ojca = ocn. W ksidze czerskiej mamy jeszcze -- a ivic dyssy-

miJacyja ta jeszcze nie nastpia: oczcza 8, 2055, 2070; oczcza 1433.

oczem'930 (2 r.)

Og. pol. srebro odpoiciada iv ksidze czerskiej srebro srzebra

213. Na tym stopniu jest take: Vsrzenicza 213.

Zjawianie si spógosek.

s zjaivia si w wyrazie pscoa iv stosunku do pierwotnego

pcoa (^bcoa) stsw. bicea. Forma z parazytycznym ivystpuje

ju stosunkmco do tcczenie. (Baud. de Court. („Beitr. zur vergl,

Sprachf. VI. 247) przytacza z jakiego pomwka jzykoivego z w.

XV. którego bliej nie oznacza, gen. plur. pcó ob. instr. pcoami,
W ksigach czerskich, S2)isanych iv 1 wierci XV. w. ju ivyst-
puje forma ]ióniejsza: „wywodzi pszczoy" w akcie z r. 1408.

{Nr. warszawskiego wydania 82). Ju wic iv pienvszych latach

XV w. napotykamy form z parazytycznym . W obec tego dzi-

wnym si moe ivydaiva, e jeszcze u Beja, pótora wieku póniej
wystpuje forma pierivotna.

p zjawia si w wyrazie sempoi = zmlóci ; azemploczil (ne

pomploczil) dzytha, szemplocil 98.

d zjawia si iv grupie n — f: Hyndrzich 3547; Hindrzich ib.

Hyndrzicli 750, 768; Hindricli 1125; Hindrzicli 1196; ^Jor. gr. avop;

z ^avpcc) : avf,p.

Pomyk pisarza jest d w Obodry = Obory 1733.

b zjawia si w grupie m — r: Embriciim, Embrici 1190.

O. ]V[orfologija.

Materyja^ jzykowy, zau)arty w ksidze czerskiej, zebra ju
i opracowa pod wzgldem morfologicznym Gustaw Blatt (Spra-

ivozd. Komisy i jezykoicej Akad. Urn. III). N^a podstawie tej wy-
czerpmjcej . pracy podajemy tu krótk charakterystyk morfologii

naszych zabytkóiv.
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Prostuj przy tej sposobnoci pomyki spostrzeone w pracy G.

Blatta.

Str. 3, w. 3. ma hy: dzewycrz; panczerz 1885; w. ostatni

naley doda: Stanislaus alias Stano 1243; str. 6, w. 14. pod 15. nie

ma svescz ; -w 12. z. d. scota 173; str. 6. w. 7. z d. po negonyl

dod. 365 ; str. 8, w. 2. szkaze 2023. nie jest dat. sg. a -fem. = ska-

e, lecz forma sowna, 3 s(j. fut. = skae {quidquid dnus iudex

adiudicauerit uulgariter szkaze); str. 9. w. 9. ma hy mimo
godzino = mimo godivo a nie mimo godzino = m. godzin; str. 9

IV. 20 z d. kasni) swine = kac syiue, a nie kang syi, a wic
kasn() 44 = instr. sg. -i fem. a nie aec. adj. -a, jak sdzi Bl. (str. 23,

20). Jaco Pawlow (M.) pasturz poszel yego kasnO (jego kag, za

jego rozkazem) w moy las wegna 44; str. 10. w. 4. zam. 1525 ma
hyc 1529; str. 10. iv. 6. z d. nie: po swey szene 193 (2 r.), lecz:

po swoy szene 193, po szwey ib. ; str. 12 w. 3 z d. viloszonich 168;
str. 12. IV. 8. zam. mae rutna ma hyd'. Mae Ruthna 82

;
(równie

str. 24. 3); str. 13. w. 14. zam. na przewody (sepes) 296 ma hy:
na przeYody (ad octavam Pasch) ; str. 13. lo. 19. zam. remanere

ehlewi 1422 ma hy: cum stabuli|s alias chlewi. Forma ta jest

prawdopodobnie instr. plur. {— stabulis) a nie acc. plur. Take pugi
1526 uwaa prawdopodobnie naley za instr. plur. (cum novem ara-

tris alias pugi), a nie za nom. plur. (Bl. str. 11. w. 16 z d.); str.

13. 10. 13 z d. psczoly 82 (2 r.) ; tv. 10 z d. doda: stegni 609 =
egny, cieki, stsw. sthgna, platea sir. 16. g. polszosty; iv. 4 z d.

passiva na t lub n; str. 17. w. ost. i str. 18 w. 1. dod. gyl szy

thego wszego 94; str. 21, dod. szy 94; zc 1083; sy() 1191 (2 r.),

1206; na mi = lii 1259. 1283; str. 21 iv. ost. poddany nie jest

nom. sg. masc. part. lecz gen. sg. fem. -i : poddani (duas sexagenas

pene vulgariter poddany seu dampni 105; str. 23 w. 2 d. dod. na

ktorem szedzal = na którem (której jem) 1255; str. 26 po §. 26
doda osobny §. Locativus sg. trzemy naczcze 2016; dwanaczcze

83. 1328; trzinacze 2070; tresnacze 1028; dztyrnacze 431; pancz-

nadzescze 279 i dalsze przykady z § 63. -nae = *na dee jest

loc. sg. a nie acc. sg. (Bl. §. 63), stslw. na deste {tem. spógl. -i)

i o desti (tern. samoq. -i); str. 26 w. 8 liczebnik dziesi nie ma
acc. w zoeniacli zakocz, na -e, poniewa s to loc. sg. ; str. 26.

16 dod. p^ntnasze 1022; dwoy() szeszcz 824; str. 26, 8 z d. czter-

dzessczi 1401, nie czterdzesscze, wskutek tego niepotrzebna nastpna
uwaga. §. 66 ma by : Accus ativ us pluralis , 7iie : Nominat
wobec przykadów takich jak: Jaco mnye Emrich obw()zal syc za-

placzi trzidzesczi korczow owsa po cztirzi grossze 1191 itp. str.

36. w. 7. ma by obw(J)zal tiie obow()zal.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 35
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1. Deklinacyja.

a) Deklinacyja rzeczowników.

1. Nom. sg. Ten przypadek, nie rónic si w niczym od formy
dzisiejszej, nic ciekawego nie jjrzedstawia.

2. Gen. sg.

Tern. mskie -o : Pierwotn kocówk tego przypadka, bdcego
wedug M. Hattali i A, Leskiena waciwie ablatiwem, jest -a, sts
raba, boga, pana lit. pono, viko. Obok tej kocówki pieriootnej po-

jawia si ju wczenie, bo ju w stsow. kocówka -u, zaczerpnita

z deklinayi teniatóio -u {Scholvin. Arch. f. slav. Phil. II. 4,93.)

W jzyku spol. pierwotna kocówka -a wystpywaa czciej

anieli w jzyku dzisiejszym^ n. p. lo formacii: gfecha, gosa, luda,

zachoda, okrga itd. {Kalina. Hist. jz. pol. str. 30, 40, 5).

W ksigach czerskich znachodzi sie kocówka -a.

l)jak w jzyku dzisiej szy m w wyrazacli: ovsa, V'c-
sava ^), brata, Marcina, Zbroka, Bernata, Gotharda, Sepana, obel-

liika, P'otra, pana, Paska (BI. 2, a).

2) odmiennie od jz. npol. uytka 8 r. ob. uytku 8 r.
;
posaga

1 r. ; lista 1 r.
;
plota 4 r. ; do pfodka 1 r. ; verdunka 1 r. ; morga

1 r.; s^'ota (BI. 2 a. b).

kocówka -u wystpuje lo wyrazach: uytku 8 r. ; dau 1 r.

,

roku 8 r.; jazu 1 r. (BI. 2 b.).

Wida z tego^ e w czasie, w którym ksigi czerskie zostay spi-

sane, przewaaa kocówka -a; w niektórych wyrazach waha sie jzyk
midzy obiema kocóiokami (uytka 8 r. ob. uytku 8 r.)

Genetivus w znaczeniu ac cusat. mia {jak dzi) kocóiok
-a: parobka, bartnika, skarbnika, Marcina, Sepana, Fabiana itd.

Tern. mskie -jo. / tu wystpuj ju obok form z pieriootn

kocówk -a: oca, ma, kona, Sdivoja, Mikoaja, — formy z ko-
cówk -u: karu, gaju, fortylu — z reszt tak samo, jak w jz. npol.

Odmiennie od jz. npol. zacwwata si forma daioniejsza to wyrazie

valsynsa walszynsza 2020; {por. npol. ynu).
Tern. nijakie -o i -jo: jakote eskie -a nie przedstawiaj

form odmiennych od dzisiejszych.

Tern. eskie -ja. Pierwotn kocóiok tego przypadku byo -e

{stsw. fl) : du. W Ps. flor. i w Ps. pu. wystpuj jeszcze genet.

du i ndz {Hanusz. Mat. II. §. 41, f. 1). Po utracie rynezmu

') Przykady podaj w przjjtej transkrypcyi. Ich posta graficzna, od-

szuka mona w pracy Blatta w odpowiednich rozdziaach.
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7iajzioi/klejsze hijly fnruiij na -o., które te mamy i tn ksidze czerskiej:

delice, eifie, skfye. Obok tej kocówki jit w w. Xl V. wystpuje
kocówka andloyiczna -ej, yia któr mielibymy z ksig czerskich jeden
przykad: sukiiej, jeeli sukncy 219 (2 r.) nie naley czyta(f: suke,
coby by<f mogo (por. Elszbeytha 767 = Elieta).

Tern. eskie pierto. -i nie róniy si od stanu dzisiejszego.

Tein. mskie pierio. -u maj kocówk pierwotn -u : domu,
voii, modu, — które zreszt dotd si lo tych. loyrazach zachoway.

Take w znaczeniu a cc. mamy : o tego vou, o carnego vou.
Tern. spóg. -en (nij): znamea, jimea (podug tern. -jo).

Dat. sg.

Tem. mskie -o

:

1) Z kovcówk -u: dau.
2) Z kocóiuk analog, {z temat, -u: ovi : Stakoyi, V'csavovi,

Janoyi, Scepanofi, Micliaoyi itd. jalc lo npol.

Tem. mskie -jo.

Pierwotna kocówka jest -u {stsow. kraju, mazu itd. Jednake
ju to stslw. obok tej wiaciioej kocówki wystpuje -eyi, kocówka
przeniesiona z tem. -w {stsho. krajevi ob. kraju).

W ksigach czerskich mamy
1) kocówk pierwotn -u w loyrazacli : kdzu, ocn
2) kocówk analogiczn póniejsz -evi : M'ikoajevi, Marievi

Bartomejeyi, Maejeyi, jiceyi.

5) kocóiok analogiczn póniejsz -ovi : VavrioYi.
Temata nijakie -o maj -u : gazdu.
Temat a nijakie -jo -u: sccau, jimeu.
Temata eskie -a maj, jak w npol. 'e {stshc. *) : roz-

prave, Dorotce, Ane itd.

Tem. eskie -ja maj, jak w npol. -i z 'e (t): duy, katui.

lemata eskie -i maj, jak lo npol. -i : ci.

A cc. sg.

Tem. mskie -o: bez zakoiiczenia (-i) jik iv npol.: las, bór,

rok, pas, uytek itd.

Tem. mskie -jo: Pierwotny acc. lo loyrazach: ko, spraj,
ogrodec, ej — iw rzeczowniku osobowym : Mikoaj.

Ttn. nij akie -o zakoczone na -o, jak lo npol. pravo, Yano, yto.

Tem. nijakie -jo kocz si na -e, jak lo npol. yidzee, VQ-

zaue, jednane, yydelee itd.

Tem. esliie -a kocz si na samogosk nosoio: za kop
(sza cop^ 33. 460); na osad (na oszad() 49); obor (obor 1701) itd.

Tem. eskie -ja równie na samogt. nosow jak ic npol.

Tem. mskie -i: bez zakoczenia de.
Tem. e 71 s kie -i: bez zakoczenia e.
Tem. mskie -u: bez zakoczenia: dom.

5) Instr. sg. nie róni si lo niczym od dzisiejszego stanu.

6) Loc. sg.
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Tein. mskie -o maj 'e (t).

a) jak w npol. Pabijae (pabiane 1375); na zastave.

b) odmienne od j/po/. Vojese (woyczesze 82); npol. -cliu.

Tern. maski e -jo maj tylko analogiczn kocówk -u: mu,
ocu, pokoju.

Tern. nijakie -o maj a) kocówk 'e (*) : praye

b) analogiczyi -u po gardowej: stayisku

Tem. nijakie -jo inaj -u: yyjednau.
Ttn. eskie -a ma;^ '*e {%) jak w npol. drodze, ee, de-

dinie.
Tem. eskie -ja maj \ jak w npol. ve pry.

Tem. mskie -u maj pierwotn kocówka -u : domu.

8) Nom. duali s. Temat pierwotnie na -s nijaki, po utracie

sufksu tematycznego „es" przeszed do tematów -jo neutr. koioy
(koszioczi 58, 2058).

9) G en et. dl. Temata mskie na -o i eskie na -^ maj u: po-

liku, kopu, rku.

10) A cc. dl. Tem. -a eskie maj 'e (e) : kroye, kop,
giyvne.

11) Loc. dl. Tem. -o mskie maj -u: vozu.

12) Nom. plur.

Tem. mskie -o.

a) z kocówk pierwotn -i = *oi : pfyicy.
b) z kocówk acc. plur. -y : pfyiki , morgi, day, jazy,

pugi itd.

Tem. mskie -jo 77iaj kocówk -e: jednace, kovale, P'otro-

yice, B'iskupice itd.

Te 171. nijakie -o: zakoczone s na -a jak w npol. rutna,

jeora.

Tem. eskie -a nie róni si od stanu dzisiejszego: skóry,

pcoy, glinki, trbki itd.

Tem. mskie -i=*eies: ude {stsw. ludije = *iudeies).

Tem. eskie -i:

a) z kocówk -i : barci.

b) z kocówk analogiczn -e : chicze 1829.

13) Gen.pl.

Tem. mskie -o.

a) Gen. pierwotny z kocówk stsw. -i, pol. bez zakoczenia:

rb, yctek.

b) Gen. z kocówk analogiczn z tem. -u: ydóv, ostatkóy,

rokóy.

Tem. mskie -jo a) bez zakoczenia: Gfegofevic.

b) z kocówk analogiczn -i : grosy, peudzy.'

c) z kocówka analogiczn -óy: grosóy, korcóy

d) z kocówk analogiczn -ey: korcew.

Temata nijakie -o, jak w npol.
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Temat a eskie -fi, jak iv npol. desk, pere, gfyven gen :

stglicn 168.

Te mat a eiiskic -ja.. Mamy w zabytkach wini 20; swyii^

970. Nie jest ziipehiie pewn rzecz
^
jak czyta naley- czy vi

czy vii.
Te77iata eskie -i: fecy, konopi.

Temata mskie -u. Tu loyStpuje
,
jak w upoi. pierwotna ko-

cówka ó\ : voóv.

j^emata nijakie na -s. Tu nastpio przejecie do deklinacyi tematów
nijakich -a : ok.

14) Dat. pi. jak w npol.

15) A cc. pi. jak w npol.

16) Ins trum entalis.
Tem. mskie -o. Kocówka pierwotna -y : deyory, borty.

Tern. mskie -jo. a) ICocówka pierwotna -y: peiidzy.

h) kocówka analogiczna -mi : pedzmi.
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b) Deklinacyja rzeczoicnikowa przyinioiuikcnc.

Singularis.

Nom. sg. Teni. morskie o. Naley tu przymiotnik: krotek

(crotek mi sszy w stop() 2057) i liczne przymiotnild ntn-orzone od
imion wasnych na -ev, -0Vj -in, n. p, Staiii.sev, Domaov, Mlotcyn
ittl. — take w zoeniach przysówkoioo uytych: samovtór, samo-
pgt, samoóst, samoedra.

Te ni. nijakie -o. Nale tu liczne nom. propr. zakoczone
na -i.sko, -ino -evo, -ovo n. p. Gofesko, Seklucko, Karvolino, Koby-
lino, V'ifbovo, upkoYO, Sulievo, Troievo itd.

Tern. eskie -a.. Nale tu liczne nom. propr. i od nom.
propr. utioorzone przymiotniki na -ina, ova, np. Bycyiia, estryna,
D^brora, Govaova, Michalova itd.

Genetiims.

Tern. mskie i nijakie -o maj zakoczenie -a: Bogufaova
plota — Dobkova yta.

Tem. eskie -a, maj kocóiok -y: pólYarty, pólpty, put-

sosty, póosmy.

A ecus ativ us.

Tern. mskie -o nie maj kocówki {stsho. %): Mikoajóv.
Tem. nijakie -o zakoczone s na -o: o któro (o ctoro r()-

bene) i to zakoczeniu przysótokoioym: na pravo, na levo, rosochato,

jako.

Lo ca tivus.

Tem. nijaki -o, zakoczony na -e (t) Oeboroye, dobre.

Pluralis.

Nom ina tivus.

Tem. mski -o zakocz, y : voly janovy.

A cGusati vus.

Tem. mski -o zakocz, y: voy janovy.

Tem. mski -jo zakocz, y: euzy voy.
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Tern. nijakie -o zakocz, -a : kotova edliska.

Tak samo odmieniaj si imiesoicy. Znajdujemy paricipia
act. praet. -I i passiva -t lub -n tylko to Nominat. a mianowicie:

Nom. sg. masc. pisa, yardcen, vinovat, ujednan, yyjednan.

Nom. sg. fem. yyjednana: vinovata.

Nom. plur. masc. zapacony.

c) Deklinacya zaimkóio.

Deklinacyja zaimków w ksigach czerskich tak si przedUaioid'.

1) ten.

Znachodzimy formy nastpujce : nom. sg. masc. ten, gen. tego,

acc. ten; gen. sg. fem. tej, dat. tej acc. t, loc. tój; nom sg ntr. to,

gen. tego, dat. temu, loc. tern
; nom. plur. masc. ty, gen. tych, acc.

ty
;
gen. plur. fem. tych.

2) (i), (ja), (je).

Mamy formy nastpujce: 1) Singularis masc. gen. jego, dat.

jemu, mu, acc. ji (w na, za), instr. im loc. em. — Feminina :

^e/. jej, t/a^ jej, je (je?); acc. J9, instr. (^. — Neutra acc. je.

—

Pluralis. Na wszystkie rodzaje gen. jich, rZa. jim, kjim — acc. je —

•

instr. jimi.

5) mój, moja, moje (me) — odmieniaj si jak lo npol. Locat.

masc. i neutr. brzmi: mojem, mem. ditalis. moju (gen. fem.).

Inne zaimki rodzajoive, jak svój, sam, nas, itd. o ile si znacho-

dz% odmieniaj si loedug powyszych przyktadóio jak w npol.

4) Zaimek co brzmia w ksigach czerskich: cso. Naley tu acc.

sg. nic.

5) Zaimki osobowe i zwrotne. Nom. sg. ja, ty
;

gen. sg. me,
ebe — dat. sg. me, mi — acc. sg, me, , instr. mnQ, tobg —
nom. plur. my.

d) Deklinacya zoona.

Podug tej deklinacyi odmieniaj si adiectiva, pronomina adie-

ctiva, numeralia i participia. Kocówki nie róni si od dzisiejszych

Zauway jednak naley, e instr. sg. masc. i neutr. by zako-
czony na -ym, locat. na -em.

instr. yecznym dzalem, s szemskym pravem; dobrim bydem —
loc. po sczwythem woyczesze — slachdnem prawe.

Deklinacyja liczebników.

Mamy w ksigach czerskich nastpujce formy liczebnikowe :

1) jeden gen. sg. ntr. jednego^en. sg. fem. jedne, ob. jenego

{stsw. inu) : jenego snamena, i jenego imena 1922 (2 r.) ; nijenego.

i
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2) dwa gen. loc. di masc i feni. dvu — acc- dl. niasc dva

fem. dve.

3) try, tyry odmi>^niaj si wdlng ton. masc. -i : nom. tfy,

tfydeci , tfykro gen. tfecli, tyf {stsw. cetyrb) acc tyri (stsw.

cetyrije) ; instr. tfenii w. 5 — 10. Liczebniki 5—10 s tematami
eskimi na -i. Manii/ formy nastpujce nom. sg. e, de;
gm. sg. pi, ei, edriii, dei ; acc. sg. p,e (ekro) ; om
liczebnik dziesi ma loc. sg. w zoeniach zakoczenie na -e {por.

sts dva na deste) uioaany wic jest za Umat spóg. -t : dvanae,
tfynae, tfe.suace ctyrnae, pcnadfe i analogiczn kocówk -a

{wedug dvadea) : ptnadea ob. pnadea itd. dualis dvade-
e, tern. -t. dl. por. sislw. otrote gen. dvudestu.

plur. trydeci, tyrdeci, cterdei — gen. pdect, pdect,
edmdect itd.

Liczebnik sto. Nom. plur. cztirzista = tyfysta 462; gen. dl.

dvudestu.

Liczebniki porzdkowe : gen. sg. -o: pótora (morga) 1273; gen.

sg. a: póvarty, pópty, póosty, póosmy, pólcvartynae : polczwar-

tinacze grziwen 1175; póvartynne = pó varty na dece; tnno-

ne: dvój , trój: dwoye ruch 46; troye ruclio 37; gen. dvojga:

dwoyga scota 173.

II. Konjugacyja.

Wykaz archaizmów.

/. Formy tematu jes: jem, je, jest (je), jemy, sq.

2. hnperativus 3. sg. -i: Talco mi pomoy Bóg (Tako my po-

mozy Bog 11 75); jedyny przykad.

3. Resztki form participii praes. na - : navracaj 952

(2 r.); uvracaj ibid.; povracaj 1370; poecaj 1641.

4. Participium praet. I. zakoczone na -v : pfybeav, zajeciav.

5. Pierwotna forma in/initivu siewa „ji" i jego rdze brzmi

w ks. czersk, „ji" : yoz 82 (2 r.); zagycz 1205 itd.; przykadu pó-
niejszych form analogiczny cli na -- jeszcze nie znajdujemy.

6. Inf. zakoczonego na i znajduje si tylko jeden przykad
podóei : podnesczi 986

;
jeeli tu i kocowe nie oznacza po prostu

zmikczenia poprzedzajcej spógoski.
7. Pierwotnie miao sowo „me*' form „jime" {stsw.

(imeti); w zabytku naszym przewaaj ju formy póniejsze z utrat
pierwiastkowej samogoski i ; zaclioicaa si samogoska pierwiastkowa

IV nastpttjcych przykadac/i: ja jimam p^t cz dediny 452;
jiina (yma) 875; on jima (ymal) 451 (2 r.).

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 3g
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D. Skadnia.

Dotd na skadni dawnych zabytków jzyka polskiego mao
zwracano uwagi, ogi^aniczajnc si zwykle do przedstawienia ich fono-
logicznych i morfologicznych luaciwoci. Nie ulega te wtpliwoci
e przed przystpieniem do cile umiejtnego traktowania staropol- ^
skich zuhytkóic pod wzgldem skadniowym, nauka bdzie jeszcze mu-
siaa rozwiza niejedno dotd niejasne pytanie.

Wiadomo, e nasze zabytki jzykowe s nieraz bardzo rdeioolni-

czym przekadem z aciny, z niemieckiego , lub czeskiego. Charakte-

rystyczn pod tym wzgldem jest zioaszcza Biblija królowej Zojii,

bdca do pewnego stopnia prostym przepisaniem tekstu czeskiego

z pewnym nagiciem go do fonologii i morfologii polskiej. Nie mona
si U) takim wypadku spodziewa skadni pod kadym wzgldem praw-
dziwie polskiej, i moe byoby nie atwym dla krytyki zadaniem, wy-
kaza, co n. p. 10 skadni Biblii królowej Zofii moe- ucliodzi za

odbicie skadni polskiej XV. w. a co po prostu naley odnie do

czeskiego, a porednio i aciskiego wpywu.
Jzyk w ksidze sdowej czerskiej

,
jak w ogóle w tego rodzaju

zabytkach
,

jest bardziej oryginalny anieli lo wikszych zabytkach

,

zicykle z innych jzykóio tómaczonych. Przedmiotem tyci krótkicli

zapisków s rzeczy z ycia codziennego, tak e przypuci moe-
my, i mamy tu po prostu do czynienia z jzykiem potocznym ludo-

wym, na który acina adnego nie wywara lopywu. Wszak na to

nawet wyranie zwraca uwag takie: „vulgai'iter" w tekcie dodawane.

Odwrotnie moemy, clwby na kilku przykadacli wykaza, e
acina w ksidze czerskiej nie jest wolna od polonizmów

,
jak n. p.

tandem nos sibi dixjmus 800; super te uerulor 1469; nos vero

fecerunt (my uczynili) 1469; pro quo ipse se sumpserat vulgariter

o czczo sza on wsal 1469 ; nec ad eandem aliuid volunt habere

426 ;
pro eisdem pecuniis 428 ; non credo quod essent (= nie wiem,

eby byli 411).

Przedstawimy tu najciekawsze loaciwoci skadniowe polszczyzny

ksigi czerskiej, jako drobny przyczynek do historycznej skadni jzyka
polskiego.

1. Liczby.

1. Singularis. Rzeczownik bracia jest sg. fem t. zw. collectivum.

W stpol. czy si zwykle z atrybutem iv singularis, z orzeczeniem

za y.T.-k sjvs'.v w pluralis: bracia rodzona, bracia stryjeczna i t. p.

lub te (gdy zaczto „bracia" uwaa za pluralis do brat, jak ksia
do ksidz): bracia rodzeni, stryjeczni. W jzyku dzisiejszym wyraz
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te.fi ju prawic, zupenie zatraci siooj pierivotn koUeklywn natur
{For. Karowicza Frace /, 121).

W jf^zyku ksigi czerskiej mamy :

1) atrybutyw nie singnhiris: strzelay y bili sz ej?o pomoczf) y
sz rad() na ni() bracz(|) 422; Jaco ya yraani panth() czancz dzcdzini

w Ulinczu s moy() bracz() rodzony.

2) predykaty10nie pluralis y.aib. a6v£7tv) : kdy yego bracza przi-

begly na m() gospod{) y strzelay y bili sz ego pomoczc) 422. Jako

collectivurn uyty je.H layraz oid : Jaco Pawlow (Maczeow) pasturz

poszel yego kasnc) swine w raoy las wegna szily mocz(), y pal moy
szolocz i uozinili mi scod^ 44.

Hównic jako coUectivu7n wystpuje loyraz skot : Jaconi ia nye

przedala dwoyga scota pospolnego 173. Jaco mne Pacosz othbyl dze-

szanczoro scota szamopanth gwalthem 485. Take liczebniki odmie-
niajce si jako tematy na -i (5— 10) s waciwie rzeczownikami

zbiorowymi; ytit (stslw. pti) = t^ zsy-ac e (sesti) = y) l;ac .. de
(desti) = -i] Se^ac. Mamy n. p. binas VI marcas wnlgariter dwoyy
szeszcz grziwen 824.

3. Dualis. W polszczynie dzisiejszej zakres liczby podwójnej

(dualis) jest bardzo ograniczony. W jzyku ksigi czerskiej mamy
jeszcze dualis:

a) rzeczowników : (Jaco ia) Woyczechowi dwu policzku (ne) dal

151; Jakom ya ne r(|)czyl Dorothcze gothowych thwu kopu 134;
8 moyu r^nku visli 981; dwe crowe 33; d(wie) koppe 1028; vszko-

dzil dwe grziwne 1406; Jacora ya Wanczslawa ne wiwosl na dvv

woszu 853.

b) zaimków'. 8 moyu r()nku wisli981; wiszil dwe crowe moy 33.

c) liczebnika diva: ne dal dwu policzku 151; ne r(|)czyl thwu
kopu 134; na dwa woszi 21; dwe crowe 33; na dvv voszu 853;
ne r()czyl thwudzesthwu groszow 134.

cznik.

cznik (copula), t. j. formy sowa posikowego jem lo 3. oso-

bie bywa opuszczany , niekiedy za i iv inny cli osobaci. Na uwag
zasuguje to, e formy, jem, je i t. d. nie zlewaj si zazwyczaj

z sowem, lecz z innym jakim wyrazem lo zdaniu.

I. Opuszczony jest cznik:

1) w 1. osobie.

a) liczby pojedynczej : Jaco ia przitem bil 113; Jako ya Myko-
laewy ne wynowa p()czy kop hy deszcz groszow 126; Jako ya ne

wynowath Janowy trzech groszow hy polkopy 146; Jaco ia Woycze-
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ciowi dwu policzku (ne) dal 151; thich ya ne ranczil 315; O kthor^

dzedzin() ya zalowal 451; they ya po mem mszu nemala 465; Jaco

ya Z;igroby dzirsal 930.

b) liczby mnogiej: Jako mi przitem bili 208; ho to mi ugelnali

1083; my tho wyednaly 1752.

2) w 2. osobie cznik vie bywa opuszczany.

3) 10 3. osobif

a) liczby pojedynczej'.

a) po partie, praet. act. II: Czszo Dzirszek szalowa na Mar-

czina o kon 13; pasturz swine w moy las wegna 44; Jewka na m()

szalowaa i t. d.

Pj po partie, praet. pass. Jaco ten list ne piszan sz mego oczcza

wol 8; o thc ona s nim yyednana 1341.

b) liczby mnogii^j: Jaco moy ludze nepobrali Wszeborowich dzesk

21 ; uczinili mi scod 44.

II. cznik zla si z form sown

:

a) malem prawo 164; (miaem prawo).

b) Yszules granicz 184 (usue granic)
;
przekopae mon gro-

b() 184.

III. Spójka zlaa si z jakim innym wyrazem w zdaniu

:

1) to 1. osobie.

a) liczby pojedynczej: Jacom ia ne na tey drodze Micliala upi
19; Jacom ia Stascovici wini necliowal mimo godziuo 20; Jacom ia

Stascoui crowi ne szabil 62; Jacom ya Wyczslawa wywodzi psczoly

82; Jakom ya ne rczy 134; Jacom ia bil przitem 208; Jacom ya

ne popasla 210; Jacom ya Wanczslawowi ne wszól kona 402 i t. d.

na ktorem szedzal (= na której siedziaem) ; kdim ia szet 168,

1255.

b) w liczbie mnogiej: Forma liczby mn. jemy nie zlewa si

ani z form sown ani z innym wyrazem xo zdaniu: Essze yeszmy

sandzili Jakuba 2025; ano mey geszmy gerau skaszaly 2025.

2) w 2. osobie.

a) liczby pojedynczej: kdzes ti pocasowa 19; a tis na m mi-

mo tho szalowa 164.

b) liczby mnogiej (nie ma przykadów).

3) w 3. osobie cznik zwykle jest opuszczony. Wyjtek pod

tym wzgldejn stanowi przykady nastpujce: jako sza anna, mal-

gorzatha... nye wydzirszai trzidzesczy lath 1468 ; ticli yest on nye

widal , ani gich yszystka ma 1575 ; Jaco my ne est Troyan wzl
mego walszynsza 2019.

Przypadki.

Genetious. W przypadku tym ziay si przynajm7iiej dwie

funkcyje przypadkowe, ablatywna i gimetywna, podobnie jak to genet.
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greckim. Stslio. bso, pol. so, co uwaa naley formalnie za genet.

na -*sjo, jak gr. xou = *Toajo; formy gen. tego., jego trudne s do wy-
ttómaczcnia'^ genet. temat, spólg. zakoczone w stslw. na -e (po

którym naleij przyj sj, równie jak i litewskie genet. spógl. s
formalnie genetyioanii (kamen, akmen(e^s itd. na -es; genet. temat.

-i i u -s formalnie genet. i w slow. i w lit. (gosti, kosti — synu;

akes, sunaus, gockie : anstais, sunaus). Genet. tern. -o, -jo s for-

malnie ahlatywami (M. Hattala: O ablativó ve sloyantine a litvan-

tine asop. Mus. c: 1857. 227) tak w sów. jak xo lit. (^ilka, viko).

Fonieioa wic w gen. slow. zlay si formalnie dwa przypadki,

wic te przypadek ten obok natury genetywnej ma natur ablatywn.
W ksidze czerskiej zasuguj na uwag nastpujce rodzaje

tego przypadka.

1. Genetivus iv poczeniu z rzeCzoionikiern {„adnorninalne"'

uycie genet.)

a) Gen. na oznaczenie toaciciela (gen. possessiims) : Jacom ya
Wczslawa wywodzi psczoly 82 ; ne mam mego manszc) (sic) ostat-

ków 399; w dom mansza swego 1162.

b) Gen. na oznaczenie pochodzenia : Jaco s() to tich wolow
scori.

c) Gen. podmiotoicy {subiectivus) : sz mego oczcza wol 8,

2055 (2 r.).

d) Gen. na oznaczenie treci: pokow modu (rfiodu) 807 (2 r.),

817; por. gr. Sezac oiyou
;
pótora morga karczu 1273.

e) Gen. na oznaczenie waciiooci [gen. ualitatis) : yednego

gnasda 351 ;
quia non sit ipse Swantoslaus sic sibi propinuus, quod

esset Yulgariter gnesdnik vel yedne dzelnicze 351 ; Jaco iest Wawrzi-

necz nas brath, jenego snamena i jenego imena 1992.

/) Gen. na oznaczenie caoci, iv stosunku do jej czci {gen. par-

titiuus): trzidzesczi korczow owsa 1191; osm skot srrebra 213; o ko-

bilp szana 1227 (2 r.); czascz bidla 1448; czancz (cz) dzedzini 452
itd. Tu te naley genet. po liczebnikach rzeczownikowych : szest grzi-

wen 2046; desz()cz groszow 126 itd.

2. Genetivus w poczeniu z przymiotnikami i przysówkami.
a) Gen. na oznaczenie oddalenia, odczenia si od czego:

Jako ya tho wyem o które szuye Stanisaw na Pradota zalowal, tego

mv on praw 1799 (gen. separationis).

b) Gen. na oznaczenie wyszego stopnia, gr. gen. ac. abl. corn-

parationis. Jaco ya Zagroby dzirsal sz oczem wczey trzech lath 930;
daley trzech lath 50; dzirsz() i^ daley trech lat f pocoiu 1355.

3. Genetivus w poczeniu z czasownikami „adyerbialne" uycie
genetivu).

a) przy sowach : unika czego , wyrzeka si czego itp. {a.
abl. separationis) : a iure non recedimus vulgariter prawa ne begamy
800; Soivo „bega" ma tu znaczenie unika, fugere, i jako takie

czy si z genet. Dzi uyto by ju tu podwójnej prepozycyi od:
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odbiega od czego; lenunciet a dotalicio suo vulgariter: virzecze sz^

wana 353; nec ad eandem aliuid volunt babere vulgariter virzecly

prze 426.

b) przy sowach : uywa i w zwrocie mie uytek czego : Jaco

mne Ondrzey wyszy sedmoro swyny cb()szebn<) rzecz y thego vszy-

sthftk yraa 815; O kthore penandze y bidlo Mroczka na mc szalowaa,

thich ya uszithka ne mam 796; Jaco Micolay wiszil dwe crowe moy
sza cop9 j tego uszitek ma 33.

c) przy sowie uj {gen. partitiinis?): es mu vloki ugal

(= woki uj) 1255.

d) w ziorotach : wsta roku , dawa roku : termino stetit vuga-

riter wsta roku 475; stetit in termino vugariter vstal roku 493,

542, 545, 577: 858 ; O ktbore penandze Mroczek na m() aowa,
thym on mne do swanthek roku da 917.

4. Genetivus z przyimkami.

a)z (=izu): z Ostrowa do Sszamogosczey 955.

h) do : j szay()la me bidlo do swey obori si() mocz() 693 ; do

swanthek roku dal 917; lo zwrocie: mie (co) do czego: O ctor()

zem() Marczin z bracz na m^ aowa , do tey oni ne mayc nicz

1355.

c) od: O cthore pendze Mroczek na m() zaoval, thich ya ne

ranczil ot Dzidow vipravicz 315.

d) u : Jaco ya tho wem essze Machn ne viposziczaa sukney

w Bernatha, any gey dzirszp sil 219.

e) przez = bez: Jaco men Hinzrich gcl , mccii y w clod was-

dzyl y xoda(?i voly vanszal pres prawa 1079; Jaco mne Staszec wy-

nowat dl wie) koppe grosszy przes tresnaczy grossy 1028. Jaco Do-

rothka winowata zaplaczicz trzinacze kopy przes szedmy grossoew

2070.

/) podug: Jacom ya Climkovi czini prawo podluk smowi 1210.

g) podle: Jacom ya nebil pole bratha sbronp przeciwo Kxan-

szu 418; pode bratha ib.

D ativus. Przypadek ten wyraa przedmiot, do którego jest

skierowana czynno wyraona w sowie. Jest to przypadek „adver-

bidlny,^ uywany z sowami. W ksidze czerskiej mamy nastpujce
przykady tego przypadka

:

Przy sowach na wyraenie korzyci lub szkody (da. commodi)

:

Jacom ya neranczil za Yana Staszkovi cztirz grziwen y werdunca

743 ; Jaco mne Stanisaw rczi sza Vita polszosty kopy przesz cztir

grosszy 1523; Jaco Jacub mne przivoil czanscz kupicz u Sczepana,

a ne mai mi przecasacz (przekaza) 1268
;
quod Chrzczonovi debuisti

oprawicz 1287 ; Jacom ya za lonka kxandzu pokow modu zapaczil

807; roku da ehrczonowy 917; ne odbi bidla anne 1730 itd. Jaco

la mam dacz Ninocze dwadzesscza cop za pasz 1357 ; Jacom ia Stas-

coui crowi ne szabli 62 ; Jacom ya Wanczslawowi ne wszcl kona

gwalthem 492; Jaco ia tho wem czso vczinil Andrzey Witbcowi to
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Yczinil sza yego pocz(J)tikem esz gy pirwey vrenil 201 ; Jacom ya ne

popasla Adamowy pod pasturzem prosa 210.

2) przy przymiotnikach winowat i niewinowat: Jako ya newy-

iiowatli Janowy trzech groszow liy polkopy 146; Jaco mne Staszec

wynowat d(wie) koppe grosszy 1028 ; Jaco Jan vinowath Katlierzine

dzes(J)cz grziwen 981 itd.

3) z przyimkand.

) przeciwo: Jacom ya nebil pole bratlia sbron() przeciwo Kxan-
szu 418 (2 r.) ; o ktliore bydo Miczek na m() zalowal, przeciwo

tliemu szanthor Aleue wanowal 554.

b) ku(k) : Jacom ya Wczslawa wywodzi psczoly trzeci dzen po

sczwythem woyczesze, a on k ym ne chczal ycz 82; ad compositiones

alias ku szlczczanu 1615; to brze ku mey czicz y ku mey dusi

1699; o yasz pusczina Swatoslaw na Jacuba zalowal po Meczslave,

k tey yest on blissy 602.

A ccusativus.

1) przy siowach

:

a) na wyraenie przedmiotu czynnoci sloioa : Jaco mne Mico-

lay obrcczil potlik sza pocz cop 38; szemske prawo obrczil 1671;
szaycla me bido 693; widal kobilt) szana 1227; Jaco Sand Bogu-

6law() s weszego wypr(awil) 683; przekopae m() grob() 184; yanl

panosz mego 482; dzirszal Zagroby 930; Jaco Prandotha preda
lanky za szethmdzesant grosszy y za dwa 331 ; Jaco Pawów pasturz

posze yego kasnc) swine w moy las wegna 44; pas moy szolocz44;

jaco mi dal moy msz ten pasz 113; kedim drugi lup podawa 1432:

percussit knyaski garnek 1895.

h) na wyraenie wyniku czynnoci zawartej w sowie: vszues

granicz^ 184; na wyraenie miary: Jaco mnye Stanisaw vszcodzil

dwe grziwne 1406.

c) przy soioie hyc winnym i przy przymiotnikach : winny, wi-

nowat : Jaco mnye Jan vinowatli dzesQcz grziwen 981; Jaco mne Sta-

szecz wynowat d^^wie) koppe grosszy 1028; y to druge cz^bi bi wi-

nowath 2025. Obok tego take: winowat za z acc. Adam wynowatli

Doroticze za pcz kop poszagu 143.

Uw. Pod nr. 624 jest: Awstaczy winowath Potrowy ssedmi-

dzessantli grossy gotliowycli ; ssedmidzessanth uwaa Blatt (§ 67)
za gen. pluralis [waciwie : edmi = gen. sg. od którego zaley: de-
Qt, gen. plur.). W obec tego , e w jzyku ksigi czersk, winowat,

czy si zawsze z accusat. przypuszcza tu naley , i to ssedmidze-

ssanth i oznacza zmikczenie spógoski m, e wic czyta tu naley

edmdect (edm = acc. sg).

2) Acc. z przyimkami.

a) o: na wyraenie powodu w zwrotach nastpujcych:

zaj o co: O kth() dzedzinc Potrasz mne neszaszethl , o th^

ya mam szcody cztirzista cop grosszow 422.

aowa o co: O kthori jasz szalowa na mc Vith 50; szalo-

wa o kon 13, 24, 1243, 1741; o kthore bydo zalowal 554, 796;
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o kthore szytho zalowal 806 ; o kthorc peczcz Bogusaw na mc a-
owa 465 itd.

przysiga o co: iurare super pastionem vulgariter o spasz
1292.

wyznacza termin sdowy : terminus fuit datus .. pro diffinitione

Yulgariter o szlupp 819.

wyjedna o co: Jacom ia z Margorzathc) vyednan o czarnego
wolu 1343 Por. 1370.

wyrzec o co: debet se (resignare) abrenunciare vulgariter vi-

rzecz o wano 353.

utraci o kogo {z powodu kogo): quia pro te vulgariter o czc-

suam hereditatem perdidit.

mie szkod o co:... o th() ya mam szcody cztirzista cop
grosszow 462.

wsta o co: Jacom ya o ta krziwdi od Sandziwoga vstal 1255.

6) na : w wzrotach :

aowa na kogo: a ts na mc mimo tho szalowa 164; O klho-

rc dzedzin() ya aowa na Potrassa 451 itd.

cisn na kogo: na rac czisn^l kamenem 319.

przybiec na gospod : yego bracza przibegy na m() gospod 422.

pobra na wóz: Jaco ne pobrai Wszeborowici dzesk.. na dva
voszi 21.

c) w : Jaco Pawów pasturz posze yego kasnf) swine w moy as
wegna 44; {dzi: do) i lo ksidze czerskiej mamy do przy gna: Ja-

com ya ne odbi samoscbot bida Voyczechowi . a on gey zene do

obory 1733; ano zonti do oborc) 1730. Jaco ya w Micoayov dom....

vnosa 1162.

d) po w zwrocie posa po co: kedim ia posa swego paropka
z woszem do Grzegorzewicz po sitto 1220.

e) za: Jaco ia mam dacz Ninocze dwadzesscza cop za pasz

1357 ; za lonk zapaczil 807 ; sza czescz 83.

mimo : Jacom ia Stascovich wini neciowal mimo godzino 20

;

Por. 164, 453.

Instrumentaiis.

1) przy sowach:
a) na ivyraenie narzdzia, za pomoc którego odbywa si czyn-

no: arasti pugiem 697; arasti pugem 1787; take w zwrocie ci-

sn kamieniem (czisn kamenem 319) kamie poczuwany jpsi jako

narzdzie. W innych jzykach stoi tu accnsativus (lapidem iacere,

einen stein werfen itd.J; jeeli czynno jak wykonywa osoba, to

w dzisiejszym jzyku uywa si zwykle prepozycyi przez , w ksidze

czerskiej mamy jeszcze instrumentaiis w ziorocie dowodzi kim : Mar-

garetha dowodzia swimi dzewiory 1589 {por. wiadczy si bogiem).

h) 7ia wyraenie sposobu

:

transiverint vulg. pandem 883; yan gwaltbem 482; wnosa
dwanaczcze kop bidem 1162; bydem 1192; wegna si() 44, 184,

190, 219, 9.37, 938; popasa szia (popasa si) 1496; wegna szilc
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mocz() 44; Jaco mne Ondrzey wyszy sedraoro swyny ch98zebn() rze-

czy 875; widal kobilc) szana noczny rzcdzy 1227; recepisti uatuor
boyes nyewidom rzecz 1491.

2) Instrumentalis z przyimkami.

s: sz jaiiem ugednal 1G4; Essze yeszmy sandzili Jakuba sz pa-

nem Paszkom 2025 ; bili sz ego pomoczy y sz rad() 422.

za (z instr. icyratajcyin powód): Czora uczyni, tom uczyni

za Yacubowym poczanthem 422; za yego poczanthkem ib. por. 201
319.

pod (po-du): Jacom ya ne popasla Adamowy pod pasturzem

prosa 210.

Locatiinis. W ksidze czerskiej zna)dvjemy przypadek ten uyty
tylko z przyimknmi (lia, w, po, przy), jak w jzyku dzisiejszym.

Sowa w zdaniach bezpodmiotowych.

Na wyraenie czynnoci jako takiej bez odnoszenia jej do jakie-

go peionego podmiotu uyte jest partio, perf. pass. ueutr. O kthore

kossy Elszbeyta na my aowaa , tym ya wsza w raem, kdy gymy
szeczono 767

;
quia tuo fratri et filiastro prziganono 1421

;
et cum

super me szalowano 51; si vugariter szayytho (m zajto) 693

Zdania zoone.

BMy przysig zaczynaj si czsto od zdania poróionaic-

czego: Tako mi pomoy Bóg, jako itd. W ksidze czerskiej mamy
jednake tylko jedtn przykad tego rodzaju: Tako my po(mozy Bog),

jaco mye Vlodek obranczil poczwartinaczcze grziwen gotowich 1175.

Zreszt wszdzie zdanie: „Tako mi pomoy Bóg''^ jest opuszczone^ lo sku-

tek czego zdania zaczynajce si od „jako" trac praioie charakter zda
porównawczych, stajc si poniekd samodzielny)ni, n. p. Jaco ten

list ne piszan sz mego occza woy 8 ; Jacom ia Stascovich wini ue-

cliowa mimo godzino 20; Jaco moy ludze nepobrali Wszeborowich

dzesk do mego domu na dva voszi 21, Jacom ia Stascoui crowi ne

szabil 62; Jacom ya ne szemploczi (ne pomploczil) szamopytli Dob-

kowa dzytlia 98; Jaco rai (dal) moy mysz ten pasz 113; Jako ya

Mykolaewy ne wynowa pyczy kop hy deszycz groszow 126; Por. 150;

151, 173, 198, 210, 331, 345, 36.5, 452, 453, 485, 491, 492, 523,

624, 652, 667, 688, 807, 853, 892, 930, 938, 951, 952, 955, 963,

981, 1028, 1162, 1191, 1192, 1210,1267, 1212, 1328, 1357, 1424.

1468, 1496 itd.

Oznaczajc zdania tego rodzaju przez A , zdania glóione przez

G, poboczne przez P. spójniki przez s, moemy znachodzce si

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 37
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IV ksidze czerskiej zdania zoone uporzdkowa w nastpujcy
sposób :

1. AG — z zdaniem typu A poczone jest bezporednio zdanie

gówne.

Przykladóio zoenia tego rodzaju jest nie wiele'. Jako ya ne

wynowath Janowy tr2ecli groszow by polkopy thioh mu ya neszna

146 ; Jaco ia przitem bil , Jan ne przeora po vyednanu Stasskowa

dzerszena 1312; Jaco ia tbo wem, Jan ne przeora po vyednanv Sta-

skova dzerszena 1312; Jaco ya to wem Yndrzicb Stasska wipusczil

s cbicz oprawana 1424; Jaco ya tbo weym , Nastazya v Hanny ne

braa ramb y pere za dvadzescze kop y za dwe 1734; Yako ya tho

wyem, Pabian nye winowath Janowi szesczi kop posziczanich pyena-

dzy 1924.

2. AsG. Dwa zdania gówne poczone s za pomoc spój-

nika :

a) spójnik czcy si i : Jaco Micoay wiszi dwe crowe moy
sza cop9 J tego uszitek ma 33 ; Jaco Pawów pasturz poszel yego

kasn swine w moy las wegna szi() moc() y pas moy szoocz i uczi-

nii mi scody 44. Por. 683, 693, 875. ani : Jaco mne Bernatb ne

posziczil sukney any gey dzirsz() sil 219. Por. 418.

b) spójnik przeciwstawiajcy a : Jacom ya Wczslawa wywodzi
psczoy ... a on k ym necbcza ycz 82.

3. AGsG — z zdaniem typu A poczone jest bezporednio zdanie

gówne, a nastptiie jeszcze jedno zdanie gówne za pomoc spójnika:

Jaco ia tho wem , Woyczech oth Pyotra wsta o kkrziwd(J) , esz mu
ro i ok() wszó 1296 ; Yako ya przitem bi, Stanisaw sza Marczina

szemske prawdo obrczil . esz mi (ma by mu) Sczepan kasza 1671;
Jacom ia o tb() niw^o s tobo ugednan , malem prawo o tbo noszicz,

a tis na mc mimo tho szalowa 164; Jacom ia Jana sz Janem uge-

dna o th() niwc), mai prawo nosicz an mimo tbo nan szalowa 164.

4. AsP. Z zdaniem typu A- poczone jest zdanie poboczne za

pomoc spójnika lub przysówka. Znaciodzce si przykady podzie-

li mona wedug partyku , uskuteczniajcyci poczenie na rodzaje

nastpujce:
a.) ee, e : Jaco ia to wem, esze Szaszinowi ludze ne pobrali

Wszeborowich desk na dwa voszi do yego domu 21 ; Jaco ia to wem,

essze Jan Stascoui crowi ne szabil 62 ; Jacom ya ne szempoczi (ne

pompoczil) szamonyth Dobkowa dzytha 98 ; Jacom ia przitem bi

esze; Andrzey Woyczechowi dwu policzku ne dal 151, 491, 492,

624, 652, 667, 807, 853, 883, 930 itd. Por. 210, 331; Jacom ya

przitem by, essze Wawrzinecz negonyl Prandoty szamopantb sz ostr^

bron 365.

ie : Jaco ya to weym
.,

ysze Dorothka dwanaczcze kop wnesla

w dom MicolaioY, mansza swego, bidlem y penandzmi 1162.

b) jako: Jako ya tho wem (yako) essze Szaszyn szamopyth ne

szempoczi Dobkowa dzytha 98
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c) kiedy: Jacom ia przitem bil, kdy Micolay obr()czil Bogufa-
lowi potlik sz . . . 38 ; Jaco ia przitem bil kedi Bogufal Dorothcze
ten pasz dal 113.

//. Drug gówn kategoryj zda zioonych stanowi po-
czenia z zdaniami wzgldnymi

( W) ; Typ ich najprostszy jest

:

WG: Czszo Dzirszek szalowa na Marczina o kon, tego ia uszitku

ne mam 13. Uwzgldniajc znachodzee si %o tych poczeniach
zaimki wzgldne, otrzymamy nastpujce podpodziay tego typu:

a) co: Przykad powyszy {13): Czso Derszek szalowa na Sce-

pana o kon, tego ya vszitku ne mara ; Czszo na m() szalowa Bogufal

o troye odzene r()coyemstwa, tom mu ja szaplaczil 39; Czssosm vczi-

nil , thom vczinil za yego poczantkem , essz nam() czisn{)l kamenem
319; Czom uczyni, tom uczyni za Jacubowym poczantiem , kdy
422

b) (o)który : O ktori jasz szalowa na m() Vitb, ten ja blyc da-

ley trzecb ath 50; O ktliore pen()dze Jewka na m9 szalowaa, tliich

moy brath ne wszol 193; Por. 315, 451, 462, 465, 466, 554, 625;
(O y()sz pu)8zczina na ma zauge Swatoslaw (po Meczslawe) k tey

yesm ya blissy 602, 756 itd.

c) kdy... po ty miasty (tdy) : K(,')dim ia jeclia po ti masti Wo-
dinske na prawo 238; (K()dim ja) jecha tondi yest Wodinske 138;
K^dim ia szetl.. ti()di se mn Climotha ne ma vioszonich stghen 168.

Por 414, 436, 610, 750.

d) kiedy, tedy: kedim ia posa swego paropka z wozem do

Grzegorzewicz po sitto, tedi Grzegorzewski Cimek odendna silam mo-

czan 12220.

WGsP. Te zdania mog, si znów czy z zdaniami pobo-

cznymi za pomoc spójtiikóu) : Czssom vczinil, thom vczinil za yego

poczantkem, essz na m^ czisnc kamenem 319.

W poczeniu z zdaniami typu A zdania zoone WG i WGsP
albo te rzadziej zmienia si nieco szyk loyrazów.

1. A WG.
a) W skutek poczenia WG z A nie powstaje adna zmiana:

WG:

Czszo Dzirszek szalowa na Mar-
czina o kon, tego ia uszitku ne-

mam 13.

O które pen()dze Jewka nn m() sza

lowaa tbich moy brath newszo
po swoy szene 193; Por; 315,

465, 554, 750.

AWG:
Jaco ia (to) wiem
Czszo Dzirszek szalowa na Mar-

czina o kon, tego Sdzesaw uszit-

ku nema 13.

Jaco ia to wem

na Pawa . . thich on (moy

brath) ne wszol po szwey szene.
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b ) Zmienia si szyk wyrazóio :

Czszo na mó szalowa Bogufal o[Jaco ia tho wem
troye od zene rycoyemstwa, tom Cszo Bogufal szalowa na Micolay

mu ja szapiaczil 39. Por. 451, o troye odzene, to mu on szapla-

602 itd. I czil.

Wida z tego zestawienia gównych typów zda , znachodzcych

si w ksigach czerskich , e zdanie gówne góruje nad pobocznymi,

które zaledwie zaczynaj si rozioija z zda gó cnych , co do kon-

strukóyi prawie si od nich nie rónic. Czsto czy si kilka myli
w jedne cao przez proste zestawienie zda , jak jeszcze dzi w j-
zyku ludowym\ dla tego te liczba spójników loystpujeych w ksidze

czerskiej nader jest ograniczona.

Przytocz jeszcze kilka na uwag zasugujcych waciwoci ska-

dniowych jzyka ksigi czerskiej.

1) Na uwag zastignje: binas VI marcas vulg. dwoyc szeszcz

grziwen 824
;
(dvoj e). Poninoa e jest waciwie rzeczownik

zbiorowy, dla tego uyty jest tu liczebnik mnony. Pieriootna kon-

strukcyja liczebnika zachowaa si w przykadach nastpujcycJi: Jaco

Dorothka winowata zaplaezicz trzinaeze kopy 2070 (= tfy kopy na

dee) ; trzemy naczcze kopa (= tfemi nae kopami, tfemi kopami

na dee, njyol. trzynastu kopami), polczwartinaczcze grziwen = pó
varty na dee gryven 1 1 75. W nr. 1438 mamy (dwa razy)

:

o etorc trzidzessfzi cop. Jeeli tu nie mamy do czynienia z prost
pomyk pisarska, jak np. penódzp 105z = pe(^dze, to naleaoby tu

czyta: O któr tfydei kop. Podobne przykady przytacza Miklo-

sich ( Vgl. Synt. d. slav. Spr. Ó6) z jz. rusk. i rosyjsk. rus. majut*

davaty na podvody na semuju subotu try hroy, a o svjatom Martyi
druhuju try hroy: ros vh tu etyre gody. Sdz, e rzeczywicie

czyta naley: o któr tfydei kop 1438 i o któr tyrdei kop

(o ctorc cztirdzessczi kop) 1401 (2 r.).

Przyimek za przy liczbie dwuwyrazowej stoi zicykle diva razy

{przed dziesitkami i przed jednostkami) : Jaco mogya macz v Hany
ne pobraa ramb y pere za dvadzescze kop y za dwe 1731 por.

1734.

2) W jzyku ksigi czerskiej spójnik ani toystpuje bez nie

:

O które swynye Jacobup (sic) na mya aowa, tichem ya nye wida,

ani ici vszitka mam... tich yest on nye widal. ani gich vszytka ma
1575; 219, 407, 418, GIO, 1980. Por. cz. nebo ne vidi lio, ani
ho zna (non videt eum neque novit): stpol. jenie nie uczyni c^. ani

uczyni zego (Psat. Flor. 143); nie bdziecie kama, ani bdzie
oszukiwa aden bliniego swego (levit. 10, 11) Ob. Miklosich. Vergl.

Syntax d. slav. Spr. str. 184.

-3) xYa uioag zasuguje zwrot: wywozi k (tj. siano z ki):
O ctoro anka Jane^- na mi zaluge , tan sam vivosil 1259. Jeszcze

ciekawszy jest zwrot: wywozi kogo (t. j. rzeczy jego
;
prawdopodobnie
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chodzio tu o zboe lub siano) : Jacom ya Wanczalawa ne wiwosl na

(Iw woszii sszemskyra prawem 853; poilobni/ jest zwrot: pobra kogo:
Jacora ia Elszki ne pobra na dwa woszi GG7.

4) Zaimki moje, swoje (r. nij. i gen. jego mog mie znaczp-

nie rzeczowników oztuicznjcych jak posiado. Uzupeni tu wa-
ciioie naley rzeczowniki: pole, zboe itp. K6dim ya szeth, th()di

na prawo albo na lewo 1367 (moje = moje pole) ; ti()di gego na

prawo 13G7 (jego =^ jego pole); O cthore r()bene na my Jan zalowal,

tam ya r()bil wczm [we swem| 1040 (we swem = w lesie) O ktliore

kossy Elszbeytha na m() aowaa, tym ya wszal w mem, kdy gymny
szeezono (mem = mem zbou).



sowinik:.

abo 1699.
/

bartnik quod uatuor vicibiis barthnik dictum Kawka citauit 170.

bór', bor 361.

horiy: quibusdum roboribiis dictis borthy 298.

braa : kdy yego bracza przibegly 422 ; na mp bracz 422

;

na yego bracz() 522; brat 193.

bróg: brogi cumulos 1422.

bfeg: pro ripa o brzk 1507.

ej: pignus al. czsey 1207.

osna'. per gades dictos czoszny 873; fecisti signa vulg. czo-

szny 1031, 1032, 1045, 1046.

chcba: pro pena vid. chszba 1473; pro p. al. cbaszba 1747.

chebny. Jaco mne Ondrzey wyszy sedmoro swyny ch^szebn

rzecz y thego vszystek j^ma 875.

chlev: cum stabulis al. chlewi 1422.

chy : et sepes et vulg. cliisz 2008.

c%6: gazam chycz 1492.

deska, dzeska (?): moy ludze nepobrali Wszeborowich dzesk 21

:

ob. desk ib. an czski berze 951 (dzski?) Por. w Bibl. Zof. 74 b.

udzyala dwadzyeszczya deskpod kaszdcó czk^c).

doUcaó: Przethwoya debet v. doliczacz unum testem 143;

por. lic.

dal: tres divisiones v. trzi dzaly 997.

dzedina: O kthor() dzedzinc ya zalowal na Potrassza 451 (3r.)

por. 4.52; Jaco Jan bartnika spusczyl w moyc dzedzyn syl mocz^

938; quia equitavit per meam hereditatem metquintu8 et fecit signa

V. czosny y ugacbl mi dzedzinp 1032.

i
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delica: dirisio al. dzelnicza 1422; area seu dzelnicza prima
1641.

d<iree: ne przeora Stasskowa dzerszena 1312.

deyeY: dnus Powala debuit solvere pro cadern dna v. dzcvyerz

1495; Neliring (Altpolii. Sprachdenkra. str. 37; dzyewierz = levir).

fortjjl: non debet aspicere nuUam fortunam seu fortilu 1641.

gazdo:.., et alia medielas lieredibiis... v. cum gnasdo 499; se

esse de una progenije Yelislai advocati de Suchodol v. yednego-
gnasda 351.

gezdik:... quia non sit ipse Swantoslaus sic sibi propinuus,
quod esset vulgariter gnesdnik ve yedne dzelnicze 351.

gospoda : yego bracza przibegly na mc gospod^ 422.

gotovy: grossy gothowich 624.

graJjina: grabyny 145.

graicne: soIvere graniczne 1632.

groJ>a: przekopae my grob^ 184.

giyvna: Jaco mnye Stanisaw vszcodzil dwe grziwne za r()co-

yemstwo 1406.

jaz: quia fecit sepes per auam hoc est gaszy 1069.
jednane: uatuor yednane infra duas ebdomadas 1652.
jedna : mediatores v. gednacze 570.

jca (jtca?) gen: sg. od jec = *jt - hch : noluerut detentum
alias yczcza ducere in turrim 1788.

jimee: O ctore... gymene zalowal 1370; sum propinuior ad
istam hereditatem videlicet yrayenyu 1589.

jiec : principalis al. gissczecz 1328.

karo,: debet unum agrum alias mórg carczu extirpare 1240,
1273.

ka, rozkaz : Jaco Pawlow pasturz poszel yego kasn swine
w moy las wegna 44.

kobyla: pro iumento feni o kobil() szana 1227.

kó: yazowe koli sepes per auam 1732.

kolej: exaras viara alias koleya 1784.

kopa: super suam casulam pot sw kop 1639.

lic: iStanislaus de Szenicza ducit testes v. do licz 82; quia licz

Sbroslaus 266.

list gen. lista: Jacom ya Sbroscowi neranczil lista szkothnego
za Witha'523.

litkup/uk: mercipotores al. litkupaiky 1863 ( z niem. leitkauf).

iup : Jaco mne szekira vcradzona w ten czasz, kedim drugi lup

poddr{) czczemu podawa 1432.
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upi: Jacom ia ne na tey drodze Michaa lupil ale na owo
tey 19.

ma: mogya macz 1731; moya macz 1734; (stsho. mati, -ter).

masty pi. acc. po ti niasthy yest Ostrowske na prawo 750, 805.

mórg: unum agrum al. inorg. carczu 1240; unura v. mork 2008.
nierik: habent habere geometrem mernika et obermana 1615.

nayedrzony: jelena secz (=jelea e) in centum cupitis naye-

drzona 902.

iva: campos v. niwi 717, 361.

o^elik: pro quo kmethone vulg obelnika 1063.

objacha: quod preco circumspexit vel. vulg. dicendo obyachal 997.

ob\qza , zobowiza si: Jako mnye Emrich obw()zal syc za-

placzicz 1191.

oec: oczecz 150.

osada: ad producendum v. oszady et ista v. oszada 81.

odkadca: cui domine nuncius dictus otclaczcza terminum pre-

rogauit, cui nuncius dieto otcclaezczczi 305, 1460.

odpo\eda, odpoyada: otpowyedal 1469.

obora : y kon do kxanszey obory dal 482
oborne : recepit super me oborne 693.

obróvnae: na obrownanye dzedzini 774.

ogrodec: ogrodzecz 1778.

Ogrodnik: pro Venceslao kmethone colono dieto ogrodnyk 906.

ostatli: Jaco ya ne mam mego mansz nye gdnich ostatków 399.

pamtne: solucionem dictam v. pamanthne 836.

pan: pan 1512.

pancei : pro lorica v. panczerz 1885.

patwsa : yanl panosz mego 482.

pas: pasz 113.

pa, popa: pas (= pas) moy szolocz 44; jacom ya ne po-

pasla 210; Pabvan popasl man sam y pod pasturzem swim bydem
1192.

pairlnca: passirzbicza 1352.

pastuf : pasturz 44.

perca: actor Tome v. percza: Tomków 1228.

padem : transiverint v. pandem 883.

pot, -a: plota 952, 970.

pug: arasti plugiem 697, 1787; aratris pugi 1256.

poc^itek: Jaco ia tho wem czso vczinil Andrzey Withcowi to

Yczinil sza yego poczthkem esz gy pirwey vreni 201, 319.

podda : pene v. poddany 569.

i

I
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pokóc: urna niellis dicta pocov 870.

poklatl: et ctiam sibi ciirrum ctiin poUlat debet soluere ;}7.

poliiek: dwu policzku 151.

podrefiy: Jaco mne szekira vcradzona w ten czas, kedim drugi

lup podr()cz('mu podawa 1 132.

posdij: dotalicii v. posak 469; quod tibi dedi post mo;un soro-

rem XX sexHgenas grossorum raee uxoris v. possak.

pospoltiy: scota pospolnego 173; pospolna r()ka 1011.

pooód: Helena existens powotli 121, 2000.

poega : pro concreraacione o poszegy 23G.

popa: Jacom j'a ne popasla Adamowy pod pasturzem prosa 210.

Pytlik: kaptur na gow 38, 45.

prt: debet dare Petrasio civi Warszoviensi v. pn)th lignorum
V. grabyny 145.

p\'a: (stslw. pria) ; causam suani totalem v. prz() 238; actio-

nem suam v. prze) 760, 907, 974; accionem suam v. prasz (sic!)

2065; prz9 95, 107, virzecliy prze 426.

pfeca: in latitudinem v. na przecz 881.

piec: ycz przecz 2025.

pYi^kaa: (= przeszkadza). Jaco Jacub mne przivoIil czanscz

kupicz u Sczepana, a ne mai mi przekasacz 1268.

pr^o : oninia fuerunt reformata, excepto uno sepc v, przanslo 226.
pxe.vód: Jako mne pan kaszal na przewoth , ano nye bil moy

1513, 1496.

preuodi/: przewodnia niedziela (uasimodogeniti): ad octavam
Pasch videlicet na przewody 296.

pYyhytek: medietatem porcionjs v. przibithek 828; pfodek, -ka:

do przothka plota 970.

pYycz7iik: de eius iudicLo v. przyszsznyczy 2012; przysz()dz-

nyky (2 r.) 2013.

p\'yvoli : Jaco Jacub mne przivolil czanscz kupicz u Sczepana
1268.

puina: pro liereditate dc wider et alia bona v. o pusczinc

583, 602; npol. pucina. Czciej dzi uywany wyraz spucizna po-
wsta pod, tcplywem t. zw. etymologii ludoicej do spuci; puina.
pucizna znaczy pustka

,
pustosz , dom którego dziedzic umar , dom

opustoszay, a wic dziedzictwo dla spadkobierców (Karowicz. So-
woród ludowy str. 72).

rkoje)nstro: quia non fideiussit bona hereditaria. O ktliore ran-

coyemstwo wsdana Cracowan Sczepan na mc aowa 170.

rkojems^i: Jacom ya ne winowfiti Borkowi pocopy rancoyem-
skych penandzy 2061.

rok 1. mn. roki: termino stetit v. wsta roku 475; stetit in

termino v. vsta roku 493, 542, 546, 578, 858, 917; ustal ro/.oflf

1292.

rozprava: ad ius ku rosprawye 1639.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. lY. 08
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rozprayee: pro diffinicione v. o rosprawene 499 ; ad definitivam

causam inter prcdictos v. na rosprawyne 913.

rqb: Jaco mogya macz v Hany ne pobraa ramb y pere za

dvadzcscze kop y za dwe 1731, 1734, ssiw. rabu pay,oc lit. rubas.

rqUee: o ctore r^bene na mi) Jan zalowal, tom ya rgbil wezm
[we swem] 1040.

rql>ic: rqb' 1040: poranbil 345; wirbicz 1565 (potest sibi

excidere).

riicho machelshe: troye rucho vulg. machelske 37.

egna : (stsw. stbgna) : Jaco ya mam n Sbrosca tdy stegni

veczne 609.

ezka: semitas v. sceski 117.

ec: rethe cervoriim v. jelena szecz 902.

edlisko: aliam porcionem dietam kothowa sedliska 841.

edzae: sed sedzane debet soluere in sex septimanis 346.

ekira: szekira 1432.

selca (= *s' - hca) : nuncius Yulgariter selcza 1226.

skati: fecerunt eum citare vulg. cu szkaszni
;
uarto termino cu

skaszny 1484.

skaza: quidqiiid dniis iudex adiiidicauerit v. szkaze 2023; mey
geszmy yemu szkaszaly XXX grziwen 2025.

skot : stsho. skotu, pecus : Jacom ia nye przedala dwoyga scota

pospolnego 173, 485; pepulerunt pecora scotlia 1322; 2) osm skot

srzebra: pro argento puro vulg. iu pondera skotnego.

skotny (?): Jacom ya Sbroseowi neranczil listaszkothnego za Wi-

tha 5.23. Wydawca ksigi czerskiej zauway , e szkotbnego = szko-

dnego ; mnie wydaje si praicdopodobmejszym , e tu czyta naley —
skad: 1) peccora dicta siad 716; sclad ib. debet dare pecoribus

skadem 1520; decem sexagenas skadem dobrim bidlem 1609; peco-

ribus skadem 1781.

2) sJcad utriim paratis pecuniis debet soui dampnum aut com-

positione v. scadem 532, 1320.

skfy: o kthorc) skrziny 829.

s^caiie: ad compositiones ku szlczczanu 1615.

smova: podluk smoi 1210.

sqpeY : stsw. spbri> suus adyersarius szcpyerz 1469, 1594,

2014; szyperz 2019.

spat: super pastionem o spa 1292.

spo7'a liec causa v. spora 986.

sprava: ipse surgens metuintus cum belistis do sprav/y 692.

spraj: O ktbory sprzszay 903; Potr na raoyy szonc aowa
tego ona ne wiprzgla 903.

stargova: Jacom ya sztargova o Faanczicze 239.

stawisko : quia veniens in lacum v. przekopae non grob na mem
stauisku 184; vszules graniczc) na mem stauisku 184.

stryj: strig 1600.
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\ei^ st^^lw. 8vistT: ex parte uxoris sue et araitc sue dicte Swescz

224, 128G. 1287, 12G8.

svojik: et de peplo sw(){,'ik 1237, 1238.

synowica: virgo de Radom, Pctri et Martini szinowicza 1336.

^iijt': O ktorc sziiye Stanisaw na mya zalowal, tegom mv ya

praw 1799.
"

lyro\d: syrokioh grossi 1438.

tele-: teless 984; noioo pol. tyle-, lo narzeczach lskich
tela, teld.

ujaeha: eqiiitavit per meam hereditatem iigaclil mi dzedzinc) 1032

urei: esz gy pirwey vrenil 201.

usu: Yszules graniczc) l84.

uytek: gen. uytka i uytku 79, 796, 407 itd.

valcyns : nomine census dicti walczinsz 232
vano : renunciet a dotalicio suo v. wirzecze szc wana 353.

\anny : literam dotalicii alias wanny 1206.

rardstioo: kmetho Mathias sedebat in wardansztwo apiid dnam
Powalina et ius solyebant et laborabat sicut alter wardszen in chi-

cze 1828.

\anova: wanowacz 420.

vlodaY: wlodarius 976, sed familiaris suus dictus wlodarcz 486.

vnka: pro sua avia v. wnka 2054; porównaj nazwisko : Wn-
kowski.

wansoch 1607.

vece: et in iudicio radomiriens v. Velke wecze 490.

yqzae: dare v. wansane- 1188 ; fwczane 1307; wczane 1984.

Ytcny: perpetuam divisionem vulg. wecznego dzalu 1314.

inotnit, winny: wynowath 143, 146, 150, 199; ne winowata

1995; od tego i^rsymiotnika utworzony jest rzeczownik'. "^yinoyat-ca

*vinovaea = vinovajca.

Yidzee: liabent visionem v. vidzene in hereditate 437; habent

intuitum v. vidzene 819, 1988.

vony: quia veniens ad me woszni 249.

vraca.G s§: Jaeom ya nebral bogufalowa plota szeszkrocz nawra-

czayó sz 952 (1 r.); uwraczay() szc ib. pobra wraczayc s(J) wozem 1370.

ve V dom: Jaco ya w Micolayow dom mansza swego wnosla

dwanaczcze kop bidlem y ponaudzi 1162.

vklad: commune dictamen iuris v. pod szemsky wclad 579.

vyddee: dimensuracionem v. vidzelene 900.

vyjednaiie: Jacora ya ne przeora po vyednanu Stasskowa dzer-

szenya 1312.

vyprava: Jacom ya raraczil Gamborzewskemu za Pacosza pancz

dzesanth grziwen za wipraw 491.

vypravi: Jaco Sand Bogusaw s weszego wypr[awil] 683.
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ryfvc : wirzecze szf) wana 353, debet se resig^nare virzefz 353.

vzda: wszdal suam prz() 95; commisenint suam vulgariter prz()

(107) ; contulit przO 238 ; a ma mu ye na gody wszdacz (= wie odda).

za (=za-ji, zaj): intercedere zacz 1470.

zachodca : cum suo intercessore vu]g. zachoczcz 980.

zaj(i<^ (bydo) : szayóla me bidlo 693.

zacci/k: tunc idem Janusz unam strugem roborum dictam szacz-

czyk V. wauszosu 311; tunc medium szaczik roborum dictorum wan-

szosz 458.

zakad: penam vallatam al. zaclad 1176.

alova'. skary 1468, 602, 1559 itd.

zapis: et habeo descripta v. zapis 1085.

zapust: ad festum septuagesime al. stary sapust 1655.

zae (*zaLstije, zaLe), transitus 800,

zastav: Jaco Barthlomey u mne ne szedzy na szastawye w mey
dzedzynye 1918.

zavód: quod tenet racione obligacionis v. zawodem 1984; sdna-

menyky 134.

en: zon 1730.

zmee: O które drewo Scepan na my zalewa, o to my sc on

podda na sginene 1607.

znam przyznaj: quod fateor vulgariter znam 1295.

oove iyecy): res granarii rzecz solowe 1227.

ona: szona 1006, 1089.

Uzupenienia i sprostowania:

Str. 23 w. 10 z dou dod. estfe ; str. 24 w. 19 z d. ma by:
neutr. ; str. 24 w. 2 ma by: por. str. 28; str. 25 w. 9 ma by: e

w telez = teless 984; w jzyku póniejszym przeszo w ?/; str. 29 w.

2 z d. : lahmyca, to. str. 30 4; str. 33 12 z d. ma by Instru-

mentalis sg.



SPIS
wyrazów i wyrae uywanych na Podhalu,

jako uzupenienie poprzednich zbiorów,

przez

Bronisawa Dembowskiego.

Baba, starowieckie piece góralskie zatykay si zakadaniem

w komin na kiju osadzonej zatyczki , zrobionej ze szmat i paku,

tz. baby.

Babidrka , akuszerka (U' Wrzeniowskiego '} ,^babica, baba'').

Babie usy, pewien gatunek jadalnych, duycli grzybów.

Babra, kra na szaasie, take robi szkod w ciaupie, cza-

rowa mleko, a czasem klaga mleko.

Bajdk, bajarz, gawdziarz.

Bakwdn, najzylber.

Bartomiejski (miesic), Wrzesie (u Wrzeniowskiego: Sierpie).

Baifsy, faworyty, (Wrzeniowski ,^bajiisy'-^).

Bcki, dwie metalowe obrczki z tyu lufy od strzelby, suce
do zakadania stempla.

Belica, Artemisia vulgaris (Rostafiski).

Benedyk, rolina, Geura urbanum (L.).

Bez: „móioi bez z^by^'', mówi niechtnie, albo te czasem,

mówi jzykiem poprawnym , ksikowym „nie po góralsku^' ale „po

pasku.^^

') August Wrzeniowski. Spis wyrazów podhalskicli. Kraków, 1885.

Nakad Towarzystwa Tatrzaskiego.
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Bezpiecny , spokojny, bez troski, bez trwogi, np. „Cóze taki

hezpiecny, zodziejóio peno, a cliahipy nie zatcar?'^ —
Boii drzeicJio, chopskie, czarne albo zielone, Artemisia abrotanum.

Boe drzewko, babskie czyli biae, Artemisia pontica (Rostafiski).

Bieda, menstruacyja.

Biega, przy rcznej sieczkarni {rzezacka, albo rzezacnd skrzynia),

kawaek krzywego drewna, które poruszane nog wprawia w ruch

sieczkarni.

Bieganiec, piec biegany, starowiecki duy piec góralski
,

pod-

staw ma ubit z iu, wysza cz murowana, kana dla dymu nie

przeprowadzony w prostej linii, ale zamany dwa razy.

Biele, gatunek grzybów, Agaricus piperatus.

Boldk, wrzodzianka, wrzód.

Bont, bonty, erdki w budynku wice krokwie pod grzebieniem,

tj. u wierzchoka.

Bosak, wóz nieokuty, starowiecki.

Bremholce, hremholki, mosine ozdoby na szyj w ksztacie kulek.

Bronka, w oboce, wystajca cz klepki z otworem do szpuDtu.

Bucny, grzeczny.

Bnjny, gruby.

Biijnawy, za gruby, np. „siikno hiijnatoe^^, sukno za grube.

Bukowiec, moneta 4ro-centowa.

Bycidr, chopak dojrzewajcy, wóczga nocny.

Calizna, po skoszeniu owsa albo toku tj. ugoru, pozostaa

w brózdach i w dokach pasza dla byda.

Cekany, ludzie czekajcy ze zboem kolei we mynie.

Cewka, panewka u strzelby, szpulka do nici.

Chadamas po skoczonej robocie zwyczajem uwicony pocz-

stunek dla robotników.

Chumisko, tokowisko guszczów „glnchnnie si^ chami'-^ iy tokuj.

Chodny , trway, np. „chodne drzewo, chodna koszula, cJiodne

kierpce".

Chowaniec, chowanica, dzieci przybrane.

Chtijaioica, (Wrzeniowski ^fnjaicica") zamie, nieg albo deszcz

z wichrem.

Chucidk, gste w lesie drzewka lub krzaki.

Chyba, ale, tylko — np. on ta dzieci nie ma chyba jedne córk.

Ciga, drg z hakiem, suy kowalowi do wcignicia gotowego

okucia na drewniane koo.
Ciado, erdka przy miechu w kuni, któr si miech porusza,

a take erdka czca jarzmo z pugiem.

Combie si cubrzy, ptaki na wiosn combi si, albo si cubrz.

Cudzi, owies cudzie przez przetak albo recc.
Cwiercina, miara gruntu, tj. wier roli.

Cyrniawa, dua gromada ludzi, albo czarne deszczowe chmury.

O/tod" (rachowa), juhasi owce na szaasie „cytaj^ (licz, rachuj).
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Cdrne ziele, Sanj^uisorba officinalis (Rostafiski).

Cyciec, rolina.

Daremnidk, próniak (Wrzcniowski ,^darembak").

Dojarnik, póka w szaasie na mleko.

Donosi, sycha — iip. ,^jok tam ii was donosi?^ co u was
sycha?

Drejaka, Scabiosa columbaria (Rostafiski).

Diewiarz, spuszczajcy rzyni sajty z lasu na górze pooonego.
Drnga, prz z kaków na koowrocie powroniczyrn przdz,

gruboci szpagatu.

Druvika, brzdka, np. „nie daj se babie na nosie drnmka'^
tj. nie daj sobie onie przewodzi.

Drygdnt, ogier (u Wrzeniowskiego „ajdak");

Diirka, uderza, stuka; a take o deszczu ulewnym mówi
e j^durka.^'

Dych, tahmenie: jednym dycheni przespa dwa dni.

Dyga, w glach poduna deseczka po pod strunami.

Diooi , mówi komu wy — a nie ty, np. y,Jd tam divojc ko-
denra, choby juk modemu pachokowi, to mu dtcoj-"

Dwornidk, wieprz le karmiony, którego zabi nie warto, zosta-

wia si na dworniaka na to, eby na rok przyszy móg zosta kar-

mikiem.

Dziad, gruba 5cio - calowa erdka, czy w budynku stratniaki

z bontami.

Dziady, stare sprzty, rupiecie.

Dzierzmota, dzierzga, czowielc wty, niewyronity i saby (^wy-

raz mao uywany).
Dzigiel, rodzaj ostu.

Dziuk, clioroba bydlca, 'np. ,.ikrowf dziuk j)orazi i zdecha.^

Ferecyna, gatunek paproci, Fteris auilina.

Folga, erdka do karczowania pniaków, jednym kocem pod-

waa si korze pnia, a drugi koniec kilku ludzi stara si nachyli

ku ziemi si rk, albo te caym ciarem ciaa.

Foliis , sukno tkaj górale na warsztatach po chaupach, ale fo-

uj go, tj. nadaj mu spoisto w t. z. folusach.

Gadzik
,

pewien rodzaj wyszycia zabarwion wen na góral-

skiem ubraniu, rysunek ten powtarza si te w rzebie jako ozdoba

na wszystkich prawie góralskicli sprztach, na ynikach, listwie, sto-

kach i formacli do serów.

Ganek, miara pótna, mniej wicej cal.

Gaz, nafta.

Gglawy, jkaa.
Gsidrka, rolina — alchemilla.

Giby, rodzaj koowrotka, z którego nici z okietka mota si
na cewki.
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Glotjy, porosty wodne przy ródliskacli.

Glonica, gówny otwór w piszczace i otwory w glach.
Gowdc, naaa rybka z du gow, przebywa w potokacli pod

kamieniami.

Giowdc, gowatnik, Centaurea jacea (Rostafiski).

GnieioosZj Impatiens noi tangere (Rostafiski).

Godzinik, zegar (Wrzeniowski ,^godziny, godzinki").

Gobki, pewien gHtunek grzybów, biaawycli, jadalnyci, „psie

gobki,'-^ Russula emetica.

Grania, rozpadlina, dziura w skale albo w ziemi.

Gracki, na bukowej trójktnej deseczce osadzone jednym rzdem
elazne zby, su do rozczesywania kaków lnianych.

Grodzka, duy ób dla owiec, w którym siano przywala si

,^ziobra'ini" eby go owce nie rozwlekay.

Gromnicnik, miesic Luty.

Groniówkn, gatunek skay mikkiej i suchej, przydatnej do bu-

dowy pieców.

Grzech, djabe.

Grzecny, dorzeczny.

Hdnielnik, aspirant na juhasa, w strdze nagania owce dojcym
juhasom, bierze pcow pacy juhasa.

Hebdziak, (Hebaiak), Sambucus racemosa (Rost.).

Hurdzyk, rolina.

Hurda, tyca z kota lepsza, zebrana z wierzchu, a gorsza, zo-

stajca na spodzie, nazywa si ^^zwarnica.''''

Hurmaioica, burza z wichrami i piorunami.

Hutny, silny, zdrowy.

Huzew , huzdeic, huzdeicka, 1) skórzana obrczka, spajajca

w pugu grzdziel z kolcami, tj. z kókami ; 2) obrcz na liad, zro-

biona z caego modego smreczka (t. z. take skrt").

Jacy, jak, kiedy, np. : pójdem do lasii
,
jacy skocem polep

na izbie.

Jadwient, adwent.

Jadwientowy (miesic), Grudzie.

Jakóbski (miesic). Sierpie.

Jamróz, Ambroy.
Jarki, ostry, tgi, np. „ug jaworoioy jest jarki," czasem o czo-

wieku szorstkim i ostrym mówi, e jest ,Jarki."

Jarmica, w starowieckiej góralskiej izbie nad obem krów

i cielt przytwierdzona do ciany póka do stawiania mis i garnków

;

ztd nazwa, e suy take do unieruchomienia (ujarzmienia) gowy
bydlcia, eby jedzc, nie wyrzucao strawy ze obu, a to za pored-

nictwem dwu mocnych zatyczek, idcych pionowo od podstawy jarmicy,

a do obu.
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Jasia, nad owczym obem drabinki do fsiana, na obie strony.

Jasienie, pewien gatunek gizybow o powierzchni cbropowatcj.

Jata, podrczna szopa, na prdce i byle jak sklecona.

Jedlowy grzyb, pewien gatunek grzyba, z pozoru dobry Jadalny

grzyb, rozamany zabarwia si zielono.

Jedzcy, czasom jadowity" tj. jadalny.

Jedzie si, jtrzy si, o ranach, np.: ^Jak cie pies vzre, to

si rana jedzi^^.

Jeleni jzyk, rolina, Scolopendrium officinarum,

Jerzynie, Irze, iskry w gór lecce przy watrze, lotny popió.

Jesieniowisko, jesienny wygon owiec lub byda na pastwisko.

Ikrzyca, gatunek ozimego yta, siej go w rbaniskach, ziarno

ma chude, kos nie wielki.

Ispenta, dyspensa kocielna.

Juzyna, podwieczorek.

Juzynoioac
,
je podwieczorek (wyraz najwicej rozpowszechniony

w dolinie Nowotarskiej).

Kala, skalany, zaboci si, powala.
Kalenica, trzycalowa trójktna erdka, przybita na wierzchu scho-

dzcych si krokwi, przykryta z obu stron stykajcemi si na zwierzch-

niej linii dachu gontami.

Kaletki, zakoczenie starowieckiego gorsetu.

Kania, noga, gatunek jadalnego grzyba, nie duy, szarej barwy.

Kanie sado, rolina, Sediim telephium.

Kapica, krokwie pod grzebieniem, tj. u wierzchoka budynku,

spojone s w ten sposób, e jedna krokiew zakoczona jest czopem,

który wchodzi w kapic, tj. w dziur wyduban w drugiej krokwi.

Kaplik, kapiszon.

Karkoska, smolny i twardy sk jodowy po przegniem drzewie,

wiecili tem dawniej po chaupach.

Kpidk, smreczek may, niewyronity, krzaczasty,

Kiprzyna
,
(Wrzeniowski „Kipszyca^'), rolina, Epilobium an-

gustifolium.

Klucz, krzywy kawaek erdki, na którym wiesza si kocio
z tyc.

Kiapacz, pewien rodzaj owczego dzwonka.

Kadka, grdyka, krta.

Kieltowa, wydawa, ponosi koszta.

Kielcyk, wydatek, koszta.

Kobyla warga, grzyb biay duy, sok ma gsty i biay; niejadalny.

Kolenicne drzewo, drzewo pogite na wszystkie strony.

Kotek, kotecek, kawaek, troszk, odrobina.

Koplina, ysina wród masy niegu zimowego.

Korcówki, w duem kole wodnem tracza, albo myna, pojedyncze

skrzyda, nabierajce wod.
Kosa, Iris germanica (Rostaf.).

Kosdr, zagroda w polu dla owiec.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 39
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Kózka, drewniana pochwa na osek, któr przy koszeniu nosi

chop u pasa.

Kry kapusta, szatkowa liupuste, l^raki, szatkownira.

Krpie, chopak tgi, maego wzrostu.

Kiowidrka, pewien gatunek niejadalnego grzyba, barwy ciemno-

czerwonej, ronie gromadami.

Krzsfka, skrzyp, Euisetum.

Krzept, poduny kawa soniny z grzbietowej koci wieprza.

Krzyoicnik, rolina.

Kurze v. kurskie ziele, Tormentilla erecta (Rostafiski).

Lahdóioka, boto z deszczu. —
zaiahddny, zabocony.

Lataiccowe ziele, rolina.

Lelija polna, leluja polna, Campanula.

Lemze, ledwie, zaledwie e.
Lic, ulewa, deszcz nagy.

Lipienie, ryby wielkoci pstrga, z grub usk.
Liska, Corylus Avellana (Rost.).

Liski, grzyb, Oantharellus cibarius.

Listok, Auilegia vulgaris (Rost.).

Listwa, w biaej izbic, dua, wzdu caej fiany zawsze ozdobnie

rzebiona póka, na niej gadzina rozkada pómiski (tj. talerzej ; nad

listw wisz obrazy.

Lumer, Numer.
Lutociwy, miosierny, litociwy.

Luto, al.

Lutry, wyrzuty na skórze, odra.

achmanda, nicpo, a take, wdrowny handlarz szmatami.

atka, czowieka surdutowego, jeeli ubogi, a zwaszcza jeeli

ma do tak zwanego „pastwa''^ pretensyj, nazywaj górale przez szy-

derstwo atk.
oboda, rolina.

ozo, przykad, drewniana nasada strzelby.

ub, czowiek nieuyty, skpy i twardy.

Mdra, macica (anatom.).

May maj, maj.

Maryjasy. dawne pienidze srebrne z Matk Bosk.
Maryi mitka, Tanacetum balsamita (Rost.).

Mt, zamieszanie.

Marunki, Pyrethrura parthenium (R.).

Matonóg, rolina, Lolium temulentum.

Midlak, jedna gar lnu przetarta w trojaczce.

Michalski (miesic), Padziernik (u Wrzeniów. „Wrzesie").

Miegie, obartuch.
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Mifd za co , szanowa !<o<^o, np. „oni sie tn to chnluje loftytka

majom za co,'"'' tj. szanuj si wzajemnie.

Miesiarz, rzenik, lub liandlaiz misem.
Alitkn, m. biaa, Mentha crispa, m. czarna i m. polna, Stachys

palustris (Rostafiski).

Alizdra, naskórek.

Mila, na cici uoony stos drzewa na wg^le.

Minca, pewien rodzaj wyszycia zabarwion wen na ubraniu

góralskiem.

Mincie, pomirwiony. tj. popltany, np. „i i nich tam, i ^ chaufie
pomiriciono,^^ powiada góral o rodzinie, w której s dzieci z dwócli,

albo z trzech maestw.
Mddz, na Liptowie madnik, potraw, otawa.

Mleko kiscone, mleko kwane.
Mleko kwane, malanka.
Modl, wzór ( Wrzeniowski wgie, kt prosty).

Modro wiec , madroiciec, modroice ziele — Scroplnilaria nodosa

(Rostafiski).

Mokwa, pogoda ddysta, deszcz cigy, lub nieg tajcy.

Morowica, krew czowieka umarego.

Morzysko, kada choroba, polegajca na silnym bólu brzucha.

Mosnroicy, mosuroica oboka, albo dzika t. j. oboka lub

dzióka bez bednarek (klepek), wydubana z jedn?j sztuki drewna.

Mranica, w halach albo w lenych pastwiskacli zagroda dla byda,

koni lub owiec, zrobiona z caych smreków, nieokrzesanych z gazi.

Nddoek, spód koszuli kobiecej, zawsze z pótna grubszego, przy-

szyty w pasie do zwierzchniej czci koszuli.

Namienia, „namienia na witanie," pierwszy brzask wschodu,

witanie.

Nagitek, nagietek, Calendula officinalis (R.).

Ndmóiciny, zrekowiny, rcbi si po odbytych „'p7'zepatrzowinach,^'

które s pierwszym ofi'yjalnyra krokiem do maestwa.
Naposo „Buk naposo kifty" — jest drewnem dobrem na

sprzt, — ale „na opak krty," nie dobrze si szczypie.

Nart, narty, przegubie, podbicie.

Nasady, w saneczkach dwa poprzeczne wizania, przednie i tylne,

w gnatkacli jedynie tylne wizanie, nazywa si nasadem.

Naski, nasz, swojski, tutejszy, np. sukno albo pótno naskie —
tj. zrobione we wsi - a nie kupne.

Ndtó, 1) koda, 2) to miejsce na którem koda ley, do rba-

nia drzewa na „oborze" tj. na podwórzu.

Naucony
,
przywyky, przyzwyczajony, np. „/a nienaucony je

burdków.'''

Nancnica, kobieta uczca ludzi we wsi katechizmu.

Ndicsie, nazwa niektórych zagród, pastwisk i pól gazdowskich,

zwykle w samej wiosce pooonych, (nigdy nazwy tej nie spotyka si na
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polanach). Waciciele owych zagród i pól nazywaj si Nawsiami, „Nd
wie"^ „do Ndwsid]^ jednake spotka mona pojedyncze pola i zagony

zwane „Ndwsie,'^ wchodzce w skad odrbnych nomenklatur chop-

skich, i wcale do .^Ndwsiów^ nie nalece.
Ndtoój, waek w warsztacie póciennym do zwijania przdzy.

Niepilec — (j^niepili, niepilak'^), obcy.

Nieróicnamoc, wielka choroba, konwulsyje.

Noioo, nowina, nowizna — ziemia pierwszy raz pod upraw wzita.

Obacy, ohacoica, ocuci, cuci zemdlonego lub chorego czowieka.

Obijaiiiec, rzemie nabijany guzami, ozdoba, wysza z uycia.

Obldk, kij juhaski.

Obstdrny, czowiek nie mody, zaczynajcy si starze, np. ^ob-

stdrnd baba.'''

Obtóki, gle, skrzypki, wyraz rzadko uywany.
Ocap, ocapy, te pazy w izbie, które id ponad drzwi i okna.

Ocel., stal, np. ocelowy pilnik, ocelowa ciupaga.

Ocelka, oceka, krzesiwo.

Odbita, klacz odbita, klacz odstanowiona.

Odjjowiec, odpowied.
Odwiecerz, juhaskie popoudnie, tj. od ródwieczerzy do za-

chodu soca.
Odi(ziemiec, odziomek drzewa.

Ojcyzna, ojcowizna, grunt po ojcu odziedziczony.

Omidk, omidg , tojad mordownik, Aconitum napellus (Wrze-

niewski ,^omiak'-').

Omiddy, zomiddy, „owca lub koza si zomiddya" tj. za-

chorowaa lub zdecha, najadszy si omiagu.

Omiesne, omisne, pótno omiesne tj. pótno ciesze.

Osad, rozchodzenie si w jesieni juhasów z owcami ze szaa-

sów do domu.

Osedzie, oszronie, szronem si pokry.

Osieicek, ziarno na zasiew.

Onycdrz, kramarz wdrowny > sprzedaje nici, igy, tasiemki za

gotówk, albo najczciej wymieniajc za stare szmaty i „onycki'-' (na

Mazowszu „gaganiarz"; a w urzdowym jzyku Galicyi „domokrca" i.

Omina, miara gruntu, ósma cz roli.

Onik, dugi nó, z dwoma trzonkami do strugania i obrabiania

drewna.

Osonka, deska na spodzie wozu lub sani.

Osony, deski z boku wozu

Otaició si, rozkrzewi si: zboe si otaioio.

Otok, wysik, surowica.

Owijka, Cuscuta, kanianka (pod Warszaw „zoto"), rolina paso-

rzytna, psujca zasiewy koniczyny; pasorzyt lnu take nazywaj owijk.

Ozedrze si, gono krzykn.
Ozgardyja — zamieszanie, niead, na Mazowszu „rozgardyjasz."
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Pachoek, w traczu, na korbie wodnego kóka osadzono drewno,

na którem przymocowan jest pia.

Pacgfne, pótno paczene, robione z paczesi fj. kaków Inianyci

lepszych od zgrzebl.

Palecne kolo, we mynie pod ^jjójdem," koo nabite kokami,

które wprawiaj w ruci ,^ceivi,^^ osadzone na wrzecionie, obracajccra

kamie myski.
Paprotka, Polypodium vugare (R.).

Parobczy((, by parobkiem, nie eni si, ciodzi do dziówek w zaloty.

Parzenica, l) pewien rodzaj formy drewnianej do serów, rze-

bionej ozdobnie, 2) sery takie w ksztacie serca (dawano je d.iwniej

w podarunku dziewczynom) , 3) pewien rodzaj wyszycia zabarwion

wen na spódnicach góralskich.

Pasterka, koek wbity w ziemi, do którego przywizuj na po

stronku za jedne nog konia na pnstwiskn, (czasem „pasterk" nazy-

waj niesusznie „zwyrtlik").

Pazdur, 1) pazur, 2) pazditrki, pewien rodzaj wyszycia zabar-

wion wen na ubraniu góraskiem, 3) rysunek ten powtarza si take

w rzebie, przy, ozdabianiu sprztów, opierada stoków zakoczone s
czsto pazdurami , a dachy starowieckich domów zawsze s niemi

z dwóch koców ozdobione, nakoniec 4) pazdury, — pewien gatunek

grzyba, z jednego korzenia wyrasta mnóstwo cienkich wyrostków.

FpaivinQ, czysta trawa (WrzenIowski „pjiatoica''').

Piesek, pieski, 1) pewien rodzaj wyszycia zabarwion wen na

ubraniu góraskiem, w ksztacie zepsutej lilii burboskiej; 2) piesek,

psik, may stoeczek o trzech tz. samorodnych nogach, tj. nie wpra-

wianych, ale z desk do siedzenia, jeden kawa drewna stanowicych,

uywa si w szaasach pod „puciorf.'^

Piestrak, gatunek trufli.

Pitka, na krokwi, krokiew zaptkowana, tj. zaciosana do karbu

na ^patioi,'-^ na której si opiera.

Pikny
,
piknie, pikny, piknie, „piknie^ uywaj czsto gó-

rale w znaczeniu „tgo, zupenie," np. „Maciek spad z tvrni, piknie

mu eb ozerioao^

.

Piska, gra na piszczace.

Plemie, tryk, baran pozostawiony w stadzie na rozpodnika.

Ploso
,
gbia wody w rzece , a jeeli dziura w potoku wybita

i woda wir tworzy, to go nazywaj „bdniorem.'-^

Piania, szerctko rozlana nie gboka woda.

Plasconka, (Jakób Waga „plasknnki") , konopie mskie, bez

nasienia, uywane przez baby wiejskie na spdzenie podu.

Patno, trudno.

Patny, trudny, np. : patna droga na Witów. Wyraz, wycho-

dzcy z uycia.

Platioie, ostatnie okrglaki w budynku, zakoczajce zrb, na

których opieraj si spodkiem krokwie.
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Pióz, dwucalnwn trójUtnn deskn w pugu , na której os.idzony

jest lemiesz, supica, która czy póz z grzdziel i dwie nogi.

Podejm, cz wozu, czca nice.

Podlinik — (Wrzeniowski „liodlizowaz")— take „faenik,''

pochlebca, czowiek faszywy.

Podnóe, w warsztacie tkackim, rodzaj pedaów, któremi wpra-

wia si w ruch nicielnice.

Podoek, „w podokti nosi", „do podoka woy,^ tj. nosi

co w zapasce, woy co do zapaski, jak to robi kobiety wiejskie,

podniósszy do góry rk dwa dolne rogi zapaski.

Podpiernik, w warsztacie pótno wyrobione nawija si na tz.

j^podpiernik."

Podrybek, oso.
Podstdl, Lunaria rediviva.

Podstrzaoice ziele, postrzaowe ziele, Bidens tripartita (R.).

Podwijdlki , dawniej obuwali si górale inaczej, ni dzisiaj:

ouuczki zakadali na wierzch spodni, krpujc je rzemieniem, a nog
dla wyrównania obwijali od spodu szmatami, t. z. jjodwijdlk.

Pójd, wywyszona ponad koami rayskiemi podstawa , na któ-

rej osadzone s kamienie myskie.
Pojeden, niejeden, niektóry, np. pojeden icódki si tcyprzy-

signie, a harakiem si obera.

Poharabudzi, popsu, poniszczy, pomiesza.

Poleickcij rosó.

Poleicdnka, migus w drugie wito Wielkiej Nocy.

Poedninn, obiad.

Pógdrstek, dwa midlaki lnu czesane jednoczenie na szczeci

(zrazu na zgrzebnej a nastpnie paczenej) stanowi pógdrstek , 10

pógarstków stanowi kdziok, a 10 kdzioek jeden klub.

Pólka, póki, w izbie góralskiej rodzaj kredensu, czasem na pod-

stawie, któr tworzy maa szafka, a czciej wprost przytwierdzone do

ciany, wisi w ujciu jednolitej ramy kilka szeregów póek, z których

jedna lub wszystkie w jednym kcie zamykaj si ruchom, misternie

z drzewa wyrobion kratk. Póka, jak wszystkie zreszt sprzty gó-

ralskie, odznacza si oryginalnoci rysunku i ozdobiona zwykle rzeb.
Pómisek, talerz.

Póskrsynek, maa spodnia szuflada w skrzyni.

Popnic, 2yopni(f si, zepsu si.

Porny, mocny, tgi, np. „bródka jjorna, pieprz po7-ny."

Posiady, odwiedziny — „i do kogo na posiady."

Zaostrzy, „postrzygli go," wzili go do wojska, ostrzyony,

rekrut,

Posyn, „posyneno mnie w krzyach" albo „bez poy", mi-
niowy ból grzbietu albo krzya.

Poiclóczysty
,
„tak powóczyst gwar maj Indzie na Lu-

ptowie" — tj. e przecigaj.



311

Poziór, biiczno, nw;i^'iv, „r/od" J^02^or," pilnowa ( Wuzeniowski
„pozór").

_

Poziormp,^ poziomo mówi górale o micjstii, zkd widok roz-

Ifgy i gdzie soca duo.
Prfdi/, woda szybko bieca w potokach górskich kamienistych,

tworzy „pr^r/y/."

Przebioriiy, przeklany, wybredny.

Przepadzisty, duo Jedzcy, a zawsze godny i chudy, na Ma-
zowszu „przepadziwy."

Przepatrzoioiiiy, (nigdy „ogldziny"), pierwsze odwiedziny u pan-

ny, po których dopiero nastpuj „ndmóiciny.'^

Przepytyioac'
,
przeprasza {„pytacy^ prosi) , np. „przej^ytttjem

tvas bar-z piknie, cobycie si na mnie me gniewili.'''

Przespa si, mie dziecko nielubne, np. „pi zespala si Kaka
od Kuby^ tj. e Kuba by ojcem jej nielubnego dziecicia.

Przespanica , matka nielubnego dziecka (nigdy „cudzoonica,"
jak chce mie Wrzeniowski).

Przewdddm^ ds, przeicddac, np. : „roboty iv chaupie belo

duo, ale my jom przeivldd(di'-^

.

j^Przez uroku'''' albo ,^psie ocyska" (na M.izow.szu „)iapsa urok''')—
powiada czowiek dla odpdzenia uroku, wchodzc do cudzej obory,

dla obejrzenia koni lub byda.

Przeiimcircie, letarg; czowiek przeumarty, czowiek w letargu.

Przyjedndc, najty chop do puga.
Przyjm, kawaek drzewa poprzecznie czcego wóki, który

w rodku na sworze do tylnego nasadu gnatek przymocowany, czy
gnatki z wókami.

Przyiaz, ostatni u góry okrglak w cianie boiska, po którym
przechodzi si na poddasze szopy, ma wycit wrb dla atwiejszego

wcignicia si rk.
Przypory, dwa otwory na przodzie w spodniacli góralskich.

Przycidnek, na boisku przy cianie maa zamykana przegroda

na sieczk i ziarno.

Przysobic sobie, przywaszczy, przysobii sobie kawa roli,

lasu — albo te pr przpz cudze pole. Wyraenie to nadaje si naj-

lepiej w tych przypadkach , w których wasno powstaje z tytuu prze-

dawnienia.

„Psy pa,'"'' prowadzi ycie rozpustne, rozwize.
Puk (puch), stclilizna.

Pyta, pytka, pennis.

„Rad loidziec,^' lubi, kocha, mie sympatyj, np. „oni ci ra-

dzi widzr^ — i jd ci zatvsze rad widziaem.'-''

Rak, „Rymdc" tj. stempel od strzelby, zakoczony jest „7a-

kiem,'^ tj. grajcarkiem do wykrcania naboi.

Ratuch, przecierado haftowane biae, noszone przez góralki,

zamiast chustki, na ramionach.
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Razi, mierdzie, np. „uchyl si Kuba ku d£wierzom, ho razi od
ciebie.

"

Rkawice: „iv rkawicach pracoica^" tj. pracowa aby zby,
od niechcenia, np. „dam ci robot, ale si przyó do niej przez r-
kawic.'^

Rola, miara gruntu.

Rozduchowa, rozducha, rozdmuclia, np.
,^ Tam gazdostwo nie

byo hrube, oni dopiero z iskry ognia rozduchoicali," opowiada gó-

ral o ludziach na dorobku.

Riiy, rury strzelby.

Rumoli , o deszczu ulewnym, mówi e „rnmoli."

Ryzowa, ozdabia rzeb sprzty, stoek ryzowany, sjnnka ry-

zowana.
Rzezdk, tryper.

Rzynia, z trzech erdek zbite koryto, do spuszczania sajt z gó-

ry na równin.

Samarysek, Tamariscus (Rostafiski).

Samorodny, sprzt drewniany, zoony zwykle z kilku osob-

nych czci drewna, np. stoek, oboka, nazywaj górale wówczas
„samorodnym,'-^ jeeli wyjtkowo wykoczonym jest z jednej sztuki

drewna, albo te z mniejszej liczby pojedynczych czci, anieli to

zwykle bywa. Tak zwany „piesek"' albo „psik^^ jest stokiem samo-

rodnym a „mosurowa oboka" jest take samorodn.
Sanica, sanna.

Santa, Nepeta cataria (R.).

Sarooki, zezowaty.

Ssiek, somsiek, dua skrzynia „na izbie," tj. na poddaszu, zro-

biona z gontów, suy do przechowania ziarna (a skrzynia zrobiona

z desek, z przegrodami wewntrz, nazywa si szafarni).
Sedzelina — sad, osad, t. z. na Mazowszu „biay mróz" na

dachach i drzewach.

Scie, przestrze ziemi zrównana do palenia wgli.

Sidcisko, las zasiany w rbanisku.

Siedaki, kawaki drewna, na którym siadaj juhasi, dojc owce.

Siekawica, gwatowny deszcz lub grad z wichrem.

Siemienidk, gatunek drozda.

Siompawica, drobny a gsty deszcz ze mg.
Siompi, deszcz drobny pada.

Sitnik, rolina.

Siwki, pewien rodzaj grzybów niejadalnych.

Siziniarka , dewotka, wyraz nie zbyt dawno powstay, ale roz-

powszechniony na cuem Podhalu, pochodzi od nazwy miejscowoci

wsi kocielnej Siziny, pod sam Babi Gór. ze wschodniej strony po-

oonej.
Skoblica, narzdzie dwurczne do wyrabiania korytek.
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Skolorzyc si, ,,owca si skolorzya," choroba „skurata'' tj.

wymienia.

Slepd, lepicd, drewniane narzdzie ciesielskie do mierzenia k-
tów, roilzaj wgielnicy.

Slebod'1, swoboda.

Shniogórz, take zwany szaanikiem, (Wrzeniowski „Ruticilla

Tithys").

lubowa, wyrzec si w kociele picia wódki, „cliop hibowany."
Sopki, drewniana pa w lesie na lisy.

mieszny, dowcipny, wesoy, lubicy si mia, nigdy nie uywa
si w znaczeniu obelywem,

Smoyza, rolina krzakowata, jagody czarne.

nidt (na Orawie „gan'^) na drzewie citem siekier to miejsce,
w którem drzewo odrbane od „oduziemca," np. „zanim dasz drzewo
pod pi, nidty urnij.'-^

nienica, deszcz ze niegiem.

Snowad.o, duy koowrót, na który nawijaj ca przdz, przy-

gotowan na wyrobienie pótna.

Sosyd si, tyó si, by czego pewnym, odgraa si, np. „Ku-
ba si sosy I, e mnie o ziem pranie. '^

Spdróg , w kuni kowadeko, z jednej strony na obrczki okrg-
e, a z drugiej na graniaste.

Spaszt, spaszty, ciana w oysku potoka, po której woda spywa,
Spicdk, motyka do rudy, do kamieni.

Spodnidrka, kawaek sukna, którym zwewntrz zakada si dziur
w podeszwie kyrpca.

Sprztny, prdki, szybki, dogodny, praktyczny.

Sprznik, sprzuikami s dwaj gazdowie, sprzgajcy do spól-

nej orki par koni.

Spitst, cyngiel.

„Spodziewa si komu albo czemu, ''^ np. spodzietoam si lao
piknemu Inu.^'

bródioiecerz , z paszy wracaj juiasi z owcami do szaasu doi,

midzy poudniem a zachodem soca tj. na ródwiecerz.

ródwiecerz, oprócz znaczenia pory dnia, oznacza take kie-

runek drogi, np. „A^« Stare hory idzie si ze Zakopanego na ród-
iciecerz sonka, a Jaworzyna ley od wychodu sonka.'^

Sródpolu, pora dnia pomidzy wschodem soca a poudniem
wic na wielkim dniu 8 godzina zrana, np. „przyszede do roboty

ni skoro, sonko ju byo ródpou.^
ry, kra na potokach.

Staciwa, szkielet drzwi góralskich, który obi a si deskami; sto-

larze nazywaj to fryzami, s one dwa dugie i dwa poprzeczne.

Stadli , kosaroioa k., na Mazowszu: hurtowa
,
pa owce

w zagrodzie ruchomej dla poprav.'y roli.

Stawiarki , ruchomy pot do oclirony przed watrem przy robo-

tacli w polu, np. kopaniu ziemniaków, suy take do kosAru na owce.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 40
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Stopka (Wrzeniowski „stpa^), duy drewniany modzierz do

tuczenia soli.

Stpki, specki, pewien rodzaj nie wielkich jadalnych grzybów.

Stojaki, podstawa, na której osadzone s giby.

Stratna, w sankach koki spajajce sanice (pazy), z dwoma na-

sadami, przednim i tylnym.

Stratnidk , dwa cienkie okrglaki, które cz w budynku oby-

dwie patwie, wic na nich opieraj si szczyty dachu.

Stryfliki. wstawki w ramiona starowieckiej koszuli, wyszyte czar-

nym jedwabiem.

Strzeble, mae rybki w potokaci górskich.

Studzielina. 1) galareta, nogi wieprzowe w galarecie, 2) u dzieci

biae wyrzuty w ustach, tz. pleniawka.

Styk, osadzony na kole w traczu ;, drg okuty w elazo, wpra-

wiajcy w ruch kóko trybowe, które cignie t. z. „wóz."

Suka, kawaek drewna, którym orczyk przytwierdza si do gna-

tek albo do sani.

Sumik, sumiki (Wrzeniowski „suniki, soniki"), wszystkie te

pazy w chaupie, które s przernite dla otworów, tj. drzwi i okien.

Surowina, z rudy przetopione elazo.

Swojak, swojakami nazywaj krewnycli i powinowatych, ale dla

górala oddalonego od domu w miecie na robotach, albo w koszarach

wojskowych , kady spotkany ssiad lub wspómieszkaniec rodzinnej

wioski bdzie „swojakiem.'-''

Swiecnik, Gentiana pneumonenthe (Rost.).

witojaski (miesic), Lipiec.

Syktarz, rbicy w lesie sajty (polana).

Synki, w warsztacie póciennym patyki do przetykania rozsnu-

tych nici.

Sustek, szustek, rolina (Rostafiski ,^suszek, Rhinontius").

Scerbdk, pewien gatunek trawy.

Szre, w zimie lub wczesn wiosn tworzy mróz po odwily na
zwierzchniej warstwie niegu siln tward skorup

,
po której chodzi

mona, nie zapadajc, to si nazywa szreni, (Wrzeniowski mylnie

mówi o drobnych krach na potokach, patrz „sryz").

Tdkisne, uywane w mowie potocznej, znaczy tyle, co „doprawdy."
Tacule, pewien gatunek maych grzybów jadalnych , ksztatem

pndobne do rydzów.

Tarasie, potarasi, zmarnowa.
Targa, na czci dzieli, np. „grunt potargany" tj. podzielony.

,,Zfby targa,'-' zby rwa.
Tle, zetle, taja (o niegu)

;
pruchnie (o drzewie lub zbach).

Tópka
,

pewien rodzaj apki na myszy, polegajcej na topieniu

myszy, (Wrzeniowski „tupka" — apka na myszy).

Ihyjont, niead.
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Tryni, prónowa, mltry, marnowa czas; np.: slryni mi
si dzie; strynie ca odioiecerz ; a na co trynis cas 2^0 p7-ó£nicy.

Tu7'cd, pewien rodzaj owczego dzwonka.

Uiqa(f si, ali si, skary si na kogo.

Udój, cala zawarto puciory w serze z jednodniowego dojenia,

jednego kierdela owiec; ^^^tdojczyJc," jeeli kierdel nie wielki.

Ujek, wuj.

Unieskorzyc, nie popieszy, opóni si.

UprociwiS si, dopiociwic, stara dooy, wykoczajc jak
robot.

Uranik, Achillea Ptarmica (Rostaf.).

Uwracie, uwrot, uwroty, przy orce, niedoorany kawaek roli,

na którym zawracaj pugiem , orze si go na kocu w przeciwnym

kierunku.

Uiorazka, albo lorózka, rzemienne wizado, na którem rzemie
przymocowywa si do kierpca, albo bioz do biczyska.

Warmóz
,

potrawa góralska, gotuje si siekanin z rónego
zielska, jakoto: kminu, hodryku, ziombru, obody, szczerbaku, modego
ostu i pokrzywy,— a nastpnie zarabia si t zielenin garci owsia-

nej mki, albo miesza ze ziemniakami i osolon podaje na stó, np.

„Ludzie to u nas dziwdka i dzi jedz, nie z rozkosy, ba z biedy,

ale w latach godu, warmózem yli wsytka, ino go nie kdzdy soli

a mk to mieli z pernicy i siecki oiosianej
.'"''

Wadzi si, kóci si, spiera si.

Watroioe, pewna opata, któr pasterze opacaj z szaasów po-

stawionych na dworskiej hali, wacicielowi pastwiska.

Wtory, cze klepek po obu kocach beczki, wystajca poza dna.

Wglent, cztery deski w dachu szopy halnej, które odcliyla si
daj do adowania siana na gór.

Wiedzie, umie, np. „Kuba icie gra na dudach/^

Wielki Maj, Czerwiec.

Wieiicycne ziele, {loilcyniec'?), Sisymbrium Sophia (Rostafiski).

Wietek, na loietku , ostatnia wier ksiycowego miesica:

1) nów, nazywaj pierwszy tydzie; 2) ku peni, drugi tydzie; 3) po

p6ni, trzeci tydzie; 4) na icieku miesica, ostatni tydzie.

Wika, wizado z gazi, np. dwóch koków w pocie; da-

wniej góralki ..zwizk" na gowie wizay wie wikl.

Wirno, znaczenie, wadza.

Wirny, ndioirniejszy, znaczny, najwiksze znaczenie majcy,
np. „wójt we losi nad loszystkich chopóio ndioirniejszy.'-^

Wdda, wddy nijakiej w rcach nie miaem, wadza.

Wóka, publiczna dziewczyna.

Wojnicki, dwie erdki po obu bokach konia, zamiast dyszla

przyprawione do gnatek lub sani.
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Wóz, w traczu, dwie belki spojone dwoma t. z. ^rogami'^ na

kókach, na które kadzie si drzewo do piowania.

Wozgiei\ smarkacz, icozgry, smarki, koi icozgrzyicy, ko nosaty.

Wózki, powrozy krc si na wózkacli.

Wronie oko, rolina.

Wsidk, mieszkacy Polan i tyeli nowych wiosek, które z Po-

lan powstay, np. Zakopanego, nazywaj „wsidkami"' mieszkaców sta-

rych wiosek Podhala.

Wstpie, kady nowonabywca chopskiej roli, jeeli nie na-

ley do rodziny uprzedniego waciciela; wstpieniem nazywaj take
chopa, który si „przyenil'' do gruntu.

Wychód, wschód; „od tcychodu sonka" tj. od wschodu soca
albo na wschód.

Wykada kary, ka kaba.
Wynachodzió, wynajdowa.

Wypominki, zaduszki, modlitwy za dusz zmarych po kazaniu.

Wyposadzió, wypdzi z chaupy, np. „ivyposadzi bab,"* wyp-
dzi on z chaty.

Wyproci, sprostowa, wyjani, nauczy rozumu.

Wysiedziany, wyprónowany.
Wytrzsacka, szyderstwo, wymiewanie.

Zacadniony, zcadniony, okopcony, np. „poioaa zacadniona.'^

Zaciorka, zacierka, owsiana mka zarobiona na gsto zimn
wod i osolona, potrawa góralska.

Zagodzi, zaspokoi, danie czyje, albo pretensyje.

Zaj, wzi ze sob, zabra, zwoa.
Zakrzesa, zataczy.
Zaykace, „przypory" w spodniach góralskich zasonite s od

spodu dwiema wszytemi zakadkami z sukna, które u góry zaokrglone,

wystaj z pod sprzczki paska po zapiciu spodni.

Zaniechalcy, zaszanowa, zaoszczdzi, np. : ,^mokwa na polu,

niech si mi tam nowa cucha saniechalry, wezm dzi sarooi."

Zapki, drzwi góralskie przyprawiaj si nie na zawiasach, ale na

tak zwanych ^^zapkach.^'

Zapora, lepa zapora, starowiecki drewniany zamek u drzwi,

otwierajcy si drewnianym kluczem, nabijanym elazn»^mi zbami.
Zarbek, dawna miara polna, (obok „roli" byway kaway gruntu

mniejsze, które dzielono na zarbki).

Zasp, zaspa, zbita wichrem twarda masa niegu.

Zaspny, twardy, nieuyty, nielitociwy, np. : Jasiek zaspne
dziecko, on ojcu garci oicsa auje^.

Zatka, zatki, dwa ruchome skrajne w jarzmie patyki, któremi

zawiera si eb bydlcia.

Zaumarcie, sen zimowy niektórych zwierzt, np. „wistakzaumarty.^
Zawado, podpinka od kapelusza.
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Zawalnica, choroba garda u ludzi i zwierzt, polega na silnem

opueliniciu gruczoów.

Zatoojna erdka, któr sic tnimy albo deski na wozie „zawoj-

nuj," tj. za porednictwem acucha przymocowuj.
Zaioorka^ klamka starowiecka, zwykle z drewna, czasem

elazna.

Zaywny ,
czowiek duo jedzcy , a take „worek zaywny,

ssiek mywny", tj worek i asiek , które duo w sobie mieszcz.
Zblinid, owca lub krowa zblinia.

Zdemka, bbel na skórze.

Zen, wyzenc, tvzenc, np. „Mnie ta iv kouchu do loody nie

weniesz,^^ tj. nie oszukasz mnie.

Zgaba kogo, (wyraz wychodzcy z uycia) sfantowa kogo,

np. zodzieja przy szkodzie lenej. „Kuba krdd lo reglu i leni go

moc zgabali, zabrali mu rbanie^ i kapehis.''^

Zglewie, zmarzn, zgleioiay, zmarznity.

Ziajc, ziewa.

Zieskd, kobieta.

Ziobra, duy drg kokami z dwu stron wystajcemi nabijany,

kadzie si na siano w gródce, eby go owce nie rozwóczyy.
Ziomber, rolina.

Zóbcsaki^ gfle, gsioki, skrzypce.

Zre6, obera si, pi, upija si, „obarty", pijany.

uchwy, szczki.

Zucyó si, przywykn (na Mazowszu „zinroioi si'').

Zwalisty, leniwy, powolny.

Zwarnica , tyca gorsza zbierana, a lepsza zebrana z wierzchu

nazywa si Jntrda.''

Zwartogowie , 1) ^^owca zwartogowiala'''' tj. skoowaciaa

;

2) choroba mózgu (na Mazowszu „krciek"'); 3) take o ludziach

ogupionych zoci lub szaem, mówi, „ie zwartoghnoleli.'^

Zwizka , zwizki, dugie, do rcznika podobne pótno, zako-
czone ozdobnera wyszyciem na ol)U kocach, suyo dawniej do cze-

pienia si kobiet.

Zioyrtlik, dwie ruchome, spojone ze sob obrczki elazne, su
do zwizania dwu postronków w jeden, na którym wi na i)ast-

wisku konia, a drugi koniec przytwierdzaj do wbitej w ziemi „pa-
sterki.^^^ Zwyrtlik wic zapobiega skrcaniu si powroza.

abica, pewien gatunek wilgotnej skay.
ur, polewka z kwanicy i owsianej mki.

-4Hi»>-



SOWNICZEK
Gwary Mq zamieszkujcego wschodnio -poudniow najblisz okolic

Nowego Scza

(Wsie: Zawada. Nawojówka. Brzeziny, Kunów. Jamnica, Porba.

Bielowice i Dbrówka polska.)

uJoyl

It a, r O 1 IM a t y a s-

Zajraujc si przez duszy czas studyjami etnologicziiymi we wscho-

dnio-poludniowj najbliszej okolicy Nowego Scza, miaem sposobno
dokadnie pozna gwar tamtejszego ludu, która odznacza si wielkiem

bogactwem wyrazów nietyko czysto ludowych, jzykowi literackiemu

zupenie nieznanych, lecz i ogólnie polskich, a nie bdcych obecnie

w uyciu. Wyrazy swego sowniczka porównywaem ze sownikiem

Lindego, std przy wyrazach tak samo brzmicych u Lindego odwo-

uj si zawsze do tego autora (p. L.). Rozumie si, e z tych wy-

razów tylko takie wej mogy do mego zbiorku, które albo rzadko,

albo wcale dzi nie s uywane w jzyku pimiennym i które stano-

wi przez to charakterystyczn cech gwary.

Ukadajc sowniczels, trzymaem si pisowni fonetycznj ; w tym
za wzgldzie stosowaem si do zasad przyjtych w ostatnich tego

rodzaju pracach.

adukdt, a, s. m. adwokat; 1. mn. adukacia.

a jino! part. przytak., tak jest! prawda! susznie!

i
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ano, (zara. a ono, a oto) spójn. uywany czsto w opowiadaniu , nie-

tylko wie i utrzymuje tok opowiadania, Icz zar;izcin odwiea
je i wzmacnia nastpujcy obraz : ^Ano tak posad i nkrdd.'' —
„Ano jak lekld t dziewcym^ , to ja wyjeja z pieca."' (Por.

czes. ano).

anoli, patrz noli.

ato, (zam. a oto), spójn., ot! oto! to! N. p. Gdzie by po konicz?

Tu ato 'A^Yk7j. — Jak sie macie? Tak ato ta. — Cóz mi ato !
—

Tak ato ze ani rady. (i'or. L.).

hajdka, i, s. f., bajka, ba, plotka.

haas, s. m., przegroda w kociele, oddzielajca naw od sanctuariuro.

bandu7'zy sie, chmurzy si.

hadzioch, brzuch zw. duy. Zwykle w pogardliwym znaczeniu. „On
jacy o sw(5j bandzioch dbd , zby bó pewny.

harabas 1. barwas, s. m., krzyk, haas, wrzawa.

bardzoj, hardzok., basz , adv. bardzo.

barwas, s. m., patrz barabas.

basior, a, s. m., harap, kaczug. (Por. basayk, m. 1. z Tureck., bicz

na ksztat maczugi z drzewa nieostruganego ; bicz z uwizanym
na kocu oowiem; korbacz. Linde).

bk, drób. bcek, a, s. m. i bcka, i, s. f., dziecko z nieprawego oa.
bejddm, as, bejda^ v. intr. 1) baja, ple bajki, banie opowiada.

2) ple, prawi, gada nie wiedzie co.

bejddk, a, s. m., czowiek pozbawiony mowy i rozumu, idyjota. Dzieci

takie nieudarzoue, sdz by podrzuconymi przez mamuny. Ztd
„b." tyle co mamunine dziecko.

belechoc, ces, belechota, v. intr., bekota, piewa niewyranie. „Ona
nie piwa, ino tak belechoce." (Por. Boh. blekotati, Vind. ble-

ketati
,

gr. ^jKrjdoiJ.ai).

belenddm sie, as sie, belenda sie, plta si, chodzi z opuszczo-

nymi rkami.
betdm, ds , beta, v. tr., mci, kóci, miesza; comp. zb., po-b.,

roz-b. (U Lindego tylko: zbeta, gono zbi, osobliwie wod),
berdyjd i. c. bestyja (take w poczeniu z adj. poraj. Przezwisko

lub artobliwy wykrzyknik radoci lub zdziwienia.

biedrzka , s. f. biedronka (owad).

biesiadny, adj. mowny, wesoy, zabawny, „do kompaniji zdatny." (P.

Linde).

bljdrdm. sie, ds sie, bljdrd sie, po nocach si wóczy, wasa.
bhtsnc, bysn (oczyma).

boco, bocek, bociek, a, s. m. bocian.

bodura, y, s. f., przezwisko czowieka niedonego, do niczego, lecz

i próniaka, mogcego sobie na chleb zarobi a chodzcego po

jamunie („ty stara boduro!").
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bolga , s. f., bolak.

hornc, ys, horuce<^^ v. intr. mrucze. „Borucy jak niedwied."
brajka , s. f., mieszanka z mki ytnej lub pszennej — zwyka po-

trawa u chopów.
brechdm, bresys ^ brechaó, v. intr. = L. Comp. obrecha I. obreka,

okrzycze, zaja.
bry<i, s. f., brzydota, co brzydkiego, paskudnego. W poczeniu z adj.

psi, przeklestwo: psia bryc! Take wykrzyknik odrazy lub

podziwienia.

brycki , adj. brzydki (por. slovac. britky, carn. britke).

brysn, liybn, przeskoczy. ^Ino brysnu bez pot." (L. bryzga,

bryzn).
bryzole, gruzy ziemi w zoranym gruncie.

bulkdwka , s. f., baka , skóra wzdta na ciele ludzkiem , na roli-

nie i t. p.

C.
caki j adj. cay.

carowniashoo, a, s. n., czarnoksistwo, czary.

cechtdrn, as, cechiaó, v, intr. depta, drobne i gste zostawiajc lady
(o zajcach) '). Comp. ocechta, na-c, przy-c.

ced jaki, adj. rónoraki, róny; rozmaity. Bóg wie jaki. „Ced jakie

kistoryje uumie." (Por. L. cedzie, przysk., kiedy tam, irgend

einmal).

cejco, 1) niejedno, rónoci, Bóg wie co, (cejco mówi); 2) osobli-

wo, rzecz wielka, (on to ma za cejco).

cepiga, i, s. f., nó zepsuty, tpy i chwierutajcy si, którym niczego

nie urnie a atwo si skaleczy. T. s. nó „klechotowaty."

chlapa, y, s. f., pomyje pomieszane z ziemniakami, burakami i t. p.

i posolone, które daj bydu do picia.

cho w po. z który, (a, e), kto, co, kiej i t; p. ma znaczenie „kol-

wiek." „J. rad wiedzie, co sie cho kiej w wiecie pogodzi."

„On bdzie mia choj co (cokolwiek, niejedno), a drudzy nic."

choddk, s. m. chopiec.

chto i wto — kto.

chtory, a, e = który, a , e.

chudoba i chudobny, p. L.

ciapi, ies, ciapaó, v. tr., strca, strzepywa (owoce).

ciardm, as, ciarac, v. tr., wala; ciara si.

cigiem , adv., cigle, bezustanku , bez przerwy.

ciekcka, i, s. f., biegunka (p. L.).

cierpota, y, s. f. cierpienie, waciwie sam przecig uczucia przykrego

(por. L.). Takie znaczenie ma ten wyraz w piewce:
Zawiesili kota za ogon u pota,

Przypdccie sie ludzie, co to za cierpota.

') Por. Kos. Sowniczek T. I. Zb. w.
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cito, adv. ostro, szybko, wawo. „Cito ucieka."

dkdm, cis, ckac, pclia w siebie, mian. jedzeuie; comp. naka sie,

obje si.

ciidoioa sie, dziwi si; cudno, dziwno (p. L.).

cupkdm , as, ciipka, v. intr., tupa (n. p. nogami w tacu) ; comp.

przycupka, przydepta („zajce konie przycupkay").

curlik, a, a. m., przekrcone zam. cyrulik.

cygan, zdrob. cyganek, a, s. m., piecyk opatrzony blach.

debera
, y, s. f,, przezwisko czowieka niezgrabnego, do niczego, nie-

doga.
do cysta, do fondytii, do jimentu , de jimienia, do jizna, spot. do

jinecka , adv. zupenie, do szcztu, z kretesem. „Chrobdki ka-

pust do jizna zjady." „Grad mu wszyko do cysta wybiu".

do fondytn
, p. do cysta.

do jimentu, jimienia, p, do cysta.

do jizna
,
jinecka

,
p. do cysta.

dokazowisko, a, s. n. artobliwe popisywanie si, figle, sztuczlii.

dopierok, wzmocn. dopiero.

domie, ies, domie, odway si jeszcze, by jeszcze w stanie. „Nie

doraiaa jedne nogi podni, bo juz (oboje) byli pod jodom."

(Por. Ij. : domiewa, nijak, niedok., do ostatniej miaoci przy-

chodzi, keck genug wozu sein).

dryldm, as, dryld, v. tr., szturka, popycha (n. drillen).

duchota^ y, s. f., kaszel i ciko w piersiach.

diirkdm, ds, dnrhdc, v. tr., szturka, uderza.

dunie, adv, koniecznie (L. dusznie 2).

dzie = gdzie.

dzioba, y, s. f., dziób.

filurt, a, s. m. = filut.

fldra, y, s. f., przezwisko czowieka rozpustnego i niecnego obo-

jej pci.

fory, s. m., wonica paski (por. L.).

fraj. Wyr. „da sobie fraj" zn. da sobie sowo, umówi si. „Dali

sobie fraj na godzin.''

furkdm, ds, furkach, fiircec, v. intr. (o kominach
,
parska).

GS-.

galas, s. m., liwczana lub jabczana brajka.

gaas, is, galasie lub kalasi, v. tr., miesza, wprawia w niead,

rozrzuci.

gdwiednik, s. m., bydo.

gidyja.ji, s. f., przezwisko bardzo wysokij, niezgrabnj osoby.

Sprawozd. komis, jzyk. T. IV. 41
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gloryk , s, m. = kleryk.

góra
, y, s. f., strych.

gorno, ci, s. f., ze. „Ze zoci niraa nic dobroci, ino gorno"
(przysowie).

grajc, a, s. m., grajcar (artobl.).

gron, a, s. no., talar.

grzesi, sbs. pi. djabli. „Grzesi go wiedz, co iion za jeden", „Grzesi

nadali z tak robot!" — grzesi, adj., djabli, djabelski.

gunidki, sbs. pi., spodnie z sukna grubego, guniowego, które dawnij

wszyscy ciiopi zimow por nosili.

gówniarz, a, s. ra., artobliwe przezwisko.

gioaryjuj^, jes, gwryjóioa, p. zgwaryjówa.

hdldkam, ds, hdldka, v. intr., piewa (po pijanemu), drze si.

haias, sis^ hnasi, harnasi, p. chaasi, sharnasi.

Jia, haj, hajnok, adv. tam (wska.) U Lind. hajw, hajwo, hajn,

hajno, baj, iajnu, haiw, han.

haniemuny, adj. dumny, hardy, butny.

hatt)i , haia, hto, pron. dem., tamten, tamta, tamto.

iarny, adj. dumny, hardy, niegrzeczny.

harhata , s. f. = herbata.

hasystuj, jes, hasystowad komu, zachodzi koo kogo z probami,

przymila si.

haw, haicoj, haiook, adv. tu, tutaj; ztd hawten , h. ta, h. to —
ten, ta, to tu.

helemdk, a, s. ra., przezwisko czowieka niemdrego, roztrzepanego,

gupstwami si bawicego.

holofi, is, lioloji, v. intr. k^zycze, wrzeszcze

holofnik, a, s. m., krzykacz.

horóp zam. harap.

hyclik, s. m. Ty hycliku! artobliwe przezwisko dzieci i niedorostków.

I—J.

jacy, part., tylko.

jagoda, s. f., poziomka.

jaz, a.
jódka, i, s. f., jodeka.

i do dziada = i precz.

k:.

kaciaa
, y, s. f., niedoga, do niczego, niezdara.

kaj 1. kdj, adv. dokd,
kalas, is, kolasie, v. tr., p. galasi.

kalatdm , ds , kaatu, v. intr. koata, oskota. „Pod moj klac,

podkowy kaac" (piewka).
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kclri, adv., gdzie.

kapi, es, kapa, v. intr., popada w ubóstwo, ndz, comp. skpa.
„Bodaje skapd!"

kapiiciejf , e, kapucie, p. skapucie.

kapu, p. skapucie.

kapyriij , es, kapyroica, v. intr., 1) nie módz przyj w cikij sa-

boci do siebie („obaczy si") i wlec si powoli ku mierci.

2) dok. skapyrowa, straci cae mienie, do ostatnij przyj
biedy, zej na nic. — „Straciul na bydlciu, skapyrów ze

wszystkiera."

kdrtdm, as, kdrta (kogo) v. tr.. namawia, nakania. Comp. ukdrta
(kogo) i nakdrta (komu). „Kdrtaem cie, a ty i tak nie usu-
chd." „Ukdrtalera go, zby o tem nie gddd."

kawdcu, zdrobn., kawaeczek, ksek, trocha.

kfisteryja (czciej w plur.), historyja, take zdarzenie.

kicka, kicdrka, s. f., p. L.

kieby, eby, gdyby, p. L.

kiej, kiedy.

kiela, ile; take wiele, duo. (On md kiela robi, zby jacy zdro-

wie mid).

kieruidm , as, kieruta, v. tr., cliwieruta; obluzowa si, nie mocno
siedzie, (nóz kierutajcy sie — klecliotowaty = cepiga). Take
porusza co tam i sam, cboleba, ugina. „Wiatry owies ukie-

rutay", (ugiy, powaliy).

kirny, adj. pijany, kirze, ys , kirzy , v. tr., pi (gorce napoje);

skirzy sie, opi si.

kirze sie, ys sie, kirzy sie (z kim), kóci si, wani si, y
w niezgodzie.

kiz, kiz tam djabel! kiz tam kaduk! kiz licho! kiz djdbli ! — Kiz

djdbli znoii ! = có znowu zego ! (wykrzykniki wywoane za-

zwyczaj nieprzyjemnem uczuciem, niechci, niecierpliwoci,

przeraeniem).

klecliotowaty, adj., o nou: zepsuty, tpy i cliwierutajcy si.

Morek, kloryk, królik = kleryk.

knot, a, s. m. artobliwe przezwisko dziecka. Ty knocie!

kobya, kobylica, y, s. f., drewniana podpora, suca do rznicia

drzewa, kozy (por. L.).

koltawy, adj., kulawy.

kodek, zdrobn. kodu, a, s. m. kawaeczek, odrobina, trocha (por.

L. „k." vulg. plebej., odrobina czego).

kónica
, y, s. f., koowrót u wozu.

kotus, is, kotusi, v. tr., miesza, kóci, w niead wprawi.
krajcoicy, adj., czone najczciej z artobliwem przezwiskiem, n. p.

Ty krajcowy dupaku.

krakowidk, s. m. Krakowiakami nazywaj dzieci i parobków, przy-

patrujcych si uroczystoci weselnej („ci, co do wesela nie

patrz").
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hróó lub skróny, przyim. z 2 przyp., dla, z przyczyny, przez. „Kró6

ciebie wygnaem ich."

królik, p. i<Iorek.

krzycy, ys, krzyce kogo = krzycze na kogo, aja kogo.

krzyioy, adj. zam. trzewy.

kucifajka. O! kuc, artobliwy wykrzyknik.

kudldc, a, s. m., artobliwe przezwisko midzy chopakami zwykle

uywane.
kudra, a, s. m., artobliwe przezwisko stworzone moe dla rymu:

„Ej! Jasiu, Jasiu Kudrasiu!"

kura, siu, s. m. ochota, animusz, odwaga, („pi na kuras"); Pijc

jeden do drugiego mówi: kura!

kutygdm, as, kutyga, v. intr., kule.

kwardy, adj., twardy,

kwik, a, s. m., 1) winia, artobl. Prosi pdn ociec... na tego kwika,

co urywa trdwnika; 2) ten co kwiczy, kwikun (o dzieciach:

ty kwiku!).

L—.
d = dla; U niego, lAcego.

lahi, es, laha, v. tr., pi duo (np. gorzak); comp. zlahaó sie,

olaba sie, opi si.

labidny, adj., narzekajcy, skarcy si.

labidz, is, labidzi, v. int., narzeka^ bidzi.

achy, szaty (np. ^chy weselne).

lancia, s. f., wylób cz. kanianka (cuscota, Leinwiirger).

lezcy cas, czas zupenie wolny, w którym si ley, nic nie robi.

ldz, is, Ifdzi, v. tr. (kogo), prosi, sklamrzy, molestowa.

litkup, u, s. m., pewna ilo trunku, któr przy kupnie, sprzeday,

strona sprzedajca od kupujcj sobie wymawia (por. L.).

lumpdk, s. m. (z uiem. Lumpe), urwisz.

iupa , ty upo ! artobl. przezwisko.

y, ysia, s. m., yso (o koniu).

maciorka, i, s. f., macierzanka (thymus serpyllum).

mder, stara rzecz, forma zam. mdry. „O! to mder bu ten Siapsia."

majda, a, s. m. Tak nazywaj ogon bydlcy, kiedy si nim ogania.

mamrdm, ds, mamra, v. intr., niewyranie mówi. (Por. L. ; mamrze,
mamrucze, mamrota).

mdrmolf sie, is sie, mdrmoli sie, usilnie pracowa, trudzi si, mor-

dowa si. „Tyam sie namirmolu."

matura, s. f, 1) natura, charakter, 2) urzdzenie, sposób ycia, moda.

„Dawniejsd matura bua lepsd" (sposób ycia, obyczaje).

mfkdl, 8. m., posp. przezwisko dziecka paczliwego i nie dajcego si

uspokoi.
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mlioUj , s. f., sza, napad szalestwa. „Casem na niego przychodzi

taks, nikolijA." (Por. Kos.: maukiilia).

mkir. Wyraenie: „stoji na miar" oziacza przcfig czasu od witj
iiryji (13 grudnia) a do lioego Narodzenia, w którym z ka-
dego dnia wróy si na odpowiodny miesic w przyszym roku.

Wedug mniemania ludu , dnie te s jednakowo dugie, a wic
dnia ani nie ubywa ani nie przybywa.

miarecka, i, s. f., kieliszek (artobl.).

niójn , myjna, s. ra., myn.
momot^ a, s: m., w. blekot, w obszerniejszem znaczeniu niedoga.

O dziecku, gdy pacierza nie moe si nauczy lub nie umie

czego zrobi, o czowieku do niczego, mówi: to taki moraot!

„E! id ty raomocie." (Por. L momot i moraota).

myrcha
,

przekl. „Ty psia myrcio !"

myrclidm , as, myrchn^ v. tr., rozrzuci, mierzwi, w niead wprawi,
rozczaclira (o wosach). „óko zmyrchane.'' Comp. zm., po m.

3sr.

na ogniach , adv. niby to, nie na seryo.

„Zalycali mi sie, wszyko na itogulach,

Przyjedali do mnie w konopnych kosulach."

(piewka) powszechnie znana. „Gada na iiogulach" znaczy co

innego mówi, a co innego myle.
napalam, as, napala, v. tr. (kogo), zaczepia, dokucza, drani.
naprawa, y, s. f., pa, apka. (Por. L. napraw, u, s. m.).

naprawiam , as, naprawia, komu. 1) namawia, buntowa, podbechty-

wa, 2) prostowa, poprawia w mowie (p. L.).

na wywnchu. Na zapytanie, jak si kto nazywa („pis"), odpowia-

daj czstokro artobliwie: Nie wiem jak cie nazywa „na wy-

wncku."
ne! neci! = masz! naci! Pt. nacie a. nacie! = macie.

niedosatay, adj., gupkowaty.
nieposlorny, adj., brzydkiego wejrzenia, odraajcy. „Teki niepoziorny,

jak zbój."

nijak, adv., w aden sposób, adn miar.
nijaki, a, e, adj. aden. „Ni jakiem sposobem" (w aden sposób).

nikej, = nigdzie.

niwto, = nikt.

no! exclm. aggravans uywana w zachtach, wezwaniach i ywszych
pytaniach. „No podpis sie mi!" — „Idno ty trzeci!" — „No
jagze moja zguba! cy bdzie, cy nie bdzie?" (Por. L.).

noli , z naciskiem anoli, tam, tam oto, oto wanie, („noli idzie", oto

wanie idzie).

O.
obdcy sie, przyj do siebie po cikiej saboci , wyzdrowie.
oberlajtmdn , starszy porucznik.
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ohigrduka, i, s. f., zwyczaj grania na r,<3obraDoc" starostom i „drus-

ckora" w wieczór poprzedzajcy wesele. Nazywaj to inaczej

„odgrdwkami."

obapia, v, tr., obsypa, ochlapa.

obleci, pi. oblec, (w trybie cz. obleciaby itd.), sowo to, uywane
tylko w 3 osobie, ma znaczenie wicej przysówkowe: do do-

brze, ujdzie, jako tako. „Ta spódnica obleci" (do adna). —
„Kapusta obieci tego roku i zimidki oblec" (do adne, do
dobre).

obreka, (obrecha), v. tr. (kogo), okrzycze, zaja. Por. brecha.

obtargtcs, a, s. ra,, obdartiis, dziad.

ohzyiodm sie, as sie, obmywa sie, odzywa si
,

(u L. obzywa si,

odezwa si dokoa, do kilku rzdem).
ochdby, s. pi., oktawa Boego Ciaa. Mówi w opowiadaniu o jakim

wypadku: Bulo to akurat w ochtAby.

odgrdwki, s. pi., p. obigrawka.

odpalerótca, v. intr., odprawi si, opuci; odp. od wojska, opuci
wojsko, wysuy.

od posiela, od dawna.

odpowie, eci, s. f., odpowied.

odprawa, s. f., kommunija w.
odwernci sie, (rzadko uyw.), odwróci si, oddali si (rus. widwer-

nyty sia).

odwiecyrs, indecl. Sowo to oznacza drug poow dnia pracy, tj. od

poudnia a do zachodu soca. Mówi np.: Bez odwiecyrz buem
na paskiera. (Por. L. odwieczerze, a, n. i odwieczerz, indecl.).

oflajda, v. tr., owala, obabra; równie, oflajda si.

ogldnik, a, s. m., swat. Patrz posaniec.

ogoniaty, adj. = ogoniasty.

ojcowie, rodzice.

ojcotuicka , i, s. f., jedynaczka, na któr cay majtek po „ojcach"

spadnie.

onac, ys, onacy, v. tr., robi, czyni; eonacy kogo, skoni kogo,

sprawi, i. „Zonacyli j ludzie, ze za niego posa."

opadlisko, a, s. n., zapade, zagbione miejsce.

osobliioy, adj., osobny. „Osobliwy pokojik."

ostaj, es, ostajc, v. intr., zostawa.

ouadomidm, as, ouiadomi (kogo), v. tr., uwiadomi.

pal, s. m., drzewo „na p.1." Por. L.

palamter, tra, s. m., czowiek przemylny, przebiegy.

palcaty, adj.. palczasty.

paprdm, rzesz, papra, v. tr., babra, wala; zwykle comp. spapra,

opapra, zapapra; równie w formie zwrotnej (p. si). U L. pa-

przy, paprzc, w ziemi grze.
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paprdk, a, s. ra. ten, co si wala, babrzo.

paios, i, s. f,, drg dugi , którym si*;, przycisl^-a snopy na wozie aby

si nie rozwiozy.

pdddm, ds, pedsie, v tr,, cignite z powiedzie.

pkdj a, s. in., 1) boIal< na ciele, 2) czowiek may gruby.

penidcck, a, s. m. Tak nazywaj dziecko jasnowose z pen, okr-
g twarz.

peiono, adv. = peno (Dbrówka polska).

piekarnia f i, s. f., pierwsza izba obszerna, w którj jest nalepa do

gotowania jada i piec piekarski. Sprzty kuchenne, arna,
drzewo na polcni, óko dla sucej — a czsto osobne miej-

sce dla krowy wysane som — oto wntrze „piekarni" zwanj
inaczej „cliap."

pieszcze, enia, s. m., piercie.

pijawa, y, s. f., picie, przepitek. „Prosi kogo na pijaw,"

pidycg, ys, pidycyó, na kogo, napiera, nastawaó na kogo. Comp.
wypidycy, np. wypidycy na niem tyla, wymóg na nim, wy-

dusi z niego.

piscolit, a, 8. m., pistolet.

plezina, y, s. f., polanka wród lasu.

podletni, adj., stary (o osobach).

podoba, y, s. f., przedmiot lub osoba upodobana.

„Nie mój konik nie mój, nie moje to oba,

Nie moja dziewcyna, nie moja podoba." (piewka).

podpomiey enia, s. m., podpomyk.
podrzucek , a, s. m. zam. podrzutek, dziecko podrzucone, znalezione.

Tak najczciej nazywaj dzieci uomne, wedug ich mniemania,

odmienione i podrzucone przez mamuny.
podtiscyna, s. f., poduszka (zwykle w pogardliwem znaczeniu).

polepa, s. f., glina, któr chaupa jest oblepiona, (p. L.).

po leku, adv., powoli, zwolna, pomau, stopniowo.

poino, póno, adv., peno. (Zawada j
Nawojówka).

pomrze, umrze, „iiojcowie mi juz ddwno pomarli."

popka, ^, s. f., (z uiem. die Puppe), lalka szmaciana.

poroc, §cia , s. n,, dziecko poronione, p. L.

poruska, s. f., poruszenie, powstanie. „Zrobili porusk" (o r. 1846).

porzomny, adj., porzdny.
po prónicy, przys. nadaremnie, na próno.

posaniec, a, s. m. swat. Nazywaj te swata „ogldnikiem", e jego

zadaniem jest ogldn cay stan rzeczy, „pekulatem", e po-

winien by bystrego umysu i dowcipny, i „rekomondem", bo

rekomenduje parobka , chccego si eni, z najlepszej strony.

potreferny, adj., szczególny, trudny. (\ piewka: Szczególna, trudna

do zapamitania).

potyl — pokil i potyla — powie\a
,
po tyle — po ile, potd — pokd,

tak dugo — dopóki. Czsto sycia take: potyl — jaz (a).

potrzeb — w wyraeniu : mie do kogo potrzeb, mie do kogo interes.
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pierc^ rzs, pra, v. tr., przen. bi, wali; comp. spra.
prawuj sie, es sie, prawowa sie, sdownie si spiera, procesowa.
prefik, 8. ra., zysk , iiorzy.

próguj, es, prógówa, v. tr., próbowa.
przechlipka , s. f., przepicie (artobl ). Jedzc ziemniaki maj mleko

lub malank „na przechlipk.

"

przegdrzdm sie, as sie, przegdrza sie (z kim), przekomarza si
z kim, naigrawa sie, kpi sobie z kogo (einem nachspotten).

Por. L.

przekazuj, es, przekazówa, v. tr., pokazywa (vorzeigen). „Róne
rzecy przekazówaly ji (jej) przed uocy" (mamuny). Por, L,

przepierduj , es. przepierdówa w czem, p. przetwierdza sie.

przepowid&tka, i, s. f., powiastka, anegdota.

ptzetwieidzdm sie, ds sie, przeUcierdza sie w czem
,
grymasi, prze-

biera. „Ludzie mieli duo chleba i przetwierdzali sie w niem,

ugardzay sie niem..."

przyjdciel, a , s. m., krewny.

przyzeniam sie, ds sie, przyzeni sie, oeni si z bogat dziewk,
nie posiadajc adnego majtku.

psi, a, e, adj., uywane w przeklestwach lub artobliwych przezwi-

skach: psia krew, psia dusa, psia ma, psia noga, psia myrcha,

psia para, psia wiara, psie nyry, psi pysk itp.

pyrcidm , ds,pyycia, v. intr., drobno chodzi, drobi, ztd : pyrcia,

ten, co drobno chodzi. (U L. pyrcia, cz. contin. znaczy: w-
chem ladowa, tropi, prycia, prucia, wittern, schniifeln).

rdz, rdzys, rdze, v. intr., re (o koniu).

redykdm, ds, redyka, v. intr., rzyga; comp. zredyka sie, naredy-

ka, obredyka.
rekomond , a, s. m. swat, (p. posaniec).

rokowa i rekowa sie, (p. rkowiny).
rkowiny, s. pL, obrzd wizania chusteczk na kukiece rk pastwa

modych przez najstarszego starost po niadaniu przed pójciem
do lubu. Z wizaniem czy si take uroczyste bogosawie-
stwo pary modej. (U L. zrkowiny).

rekut, a , s. m., rekrut.

rózga, i, s. f. — weselna. Jest to ucity wierzchoek jedlicy o 5,

6 lub 7 ramionach, nazywanych „rogami", stojcy na kwadra-

towej drewnianej podstawce („nozce"), który owijaj dokoa
barwinkiem lub podobnym do niego „druuikiem" {?), wbijajc

na kady „róg'^'^ po dwa ub trzy czerwone jabka, do jabek
za wierzchnich, wfykaj na koeczkach osadzone orzechy wo-
skie, w które wreszcie wbite s koeczki z orzeszkami lasko-

wymi. Wszystko to symetrycznie na sobie spoczywa, powleczone,

jak licie barwinku, pozótk. Rózga owinita wstk czerwon.
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njchhij, es, rychtowa, v. tr., na-, przy- ryclitowa, przygotowa,
przysposobi; wyrycitowa;, wykierowa. .,A to ci go wyrych-

towdl!"

rylio, a, s. ni., ten co ryczy, garacz.
/• zasy, sbs. pi., ostatnie blaski zachodzcego soca.

sachratdm , ds, sachrata (komu), schlebia komu, celem wyudzenia
jakij rzeczy.

samny, adj. Samnd godzina, pora w której si msza w. (zapewne

summa) odprawia.

se zam. sobie (powszechne).

seJcuruj, es, sekuroioa zam. assekurowa.
sekuracyjd zam. assekuracyja.

setnie, adv., duo, sia.

sfijdm sie, as sie, sfija sie = zwija si.

shaasi, v. tr., poama, poburzy, porozwala, porozrzuca.

sharnasi, v. tr., tyle co shaasi.
siaratdm sie, as sie, siarata sie (z kim), wita si serdecznie lub

egna (n. grlissen). „Siaratd sie z niera na dróge."

siepi, es, siepa, v. tr., mocno cign, targa (p. L.); comp. posie-

pa. „Brod mu posiepA'' (potarga).

sierotka, i, s. f., stokrotka.

skalpierz , a , s. m., szkaplerz.

skaba
, y, s. f., szpara midzy drzewami w cianie chaupy.

skamie, v. intr., skamienie.

skapucie, take zej na kaput; podupa, przyj do ndzy.

skarpny, karpny, skartny, adj., mao jedzcy i le wygldajcy, su-

chy (o czowieku),

skarucha, s. f., kora zdarta z drzewa. Skaruchy uywaj szewcy do

butów.

skazi sie, zepsu si, nie przyj do skutku. „Wesele sie skazio"

tz. nie przyszo do skutku, rozchwiao si.

kl , is, kli, v. intr., ga zrcznie, blagowa; okli kogo, oga,
oszuka.

skraucg, ys, skrauce, v. intr. 1) miaucze (o kocie), 2) molestowa,

sklamrzy (ebrak proszcy o jamun).
skróny, p. kro.

skryjomie, adv. pokryjomu, tajemnie, sekretnie.

lipe, a, s. m., gzik koski (gastrus equi).

slufdm, as, lufa tabak , zaywa, niucha.

migam, as, miga, v. intr., wywija np batem. 1) „migaj na kónicki

niek sie kóka toc..." (piewka). 2) ró prdko w gór, wy-

buja (o ludziach i drzewach).

smiunek, u, s. m., zmiowanie, lito, miosierdzie. „Prosi smiunku."

smok, s. m. najczciej artobliwe przezwisko.

Sprawozd. Komis. jC'.yk. Tom IV. 42
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smol, is, smoli, v. tr., pi duo (o trunkach).

smyny, adj., adny, zgrabny (p. Kos.),

pasuj, es, pasowa, v. intr. (z niem.), artowa, figlowa.

pekuld^ (i, s. m., przemylny czowiek; przewisko swata, (p. po-

saniec).

spiowa. Sowo to uywane jest w 3 osobie w znaczeniu: suy komu,
do twarzy jest. „Spiuje mu w tym kapclusie."

pilowny, adj., 1) dobry, zdatny, odpowiedny; 2) city, zmylny, zdolny

(o takim, który niejedne rzecz sam z siebie bez nauki zrobi
potrafi).

srogi, adj., bardzo duy. „Srogie wsy."
staram, as, stara, v, tr., zbiera, gromadzi, skada. „Duo nasta-

rali pinidzy."

stawiam sie, as sie, stawia sie, stawia sobie dom (powszechne).

tiirdm , as, tura, v. tr., 1) pcha, ga ; luytura, np. ryby z dziury

wypcha, wypdzi; 2) w zn. lekkiej roboty rcznej: duba.
„Poturdem buty (lub worek)" tz. zrobiem trocli okoo butów.

ciel, es, sica = sa (Dbrówka polska).

warnuTcdm, as, warnuJca na kogo, krzycze na kogo, aja kogo;

comp. owarnuTca kogo.

sioarz, ys, swargy na kogo i swarsy sie, (p. L.).

ioejndrdm, as, ioejndra lub ioajndra (po niemiecku), gada le
po niemiecku, szwargota (o ydach).

winidk, s. m., (powszechne).

rc.

tamoj, tamok , adv., tam.

pielec, a, s. m., topielec.

tpól i tompól, i, s. f., topola.

temcasownie, adv., tymczasowo,

fórz , tforza, s, m., tchórz.

tforzówka, i, s. f., czapka okrga; u spodu dokoa oboona szeroko

tchórzowem futerkiem. Noszono dawniej tchórzówki, jak dzi
baranie czapki.

foli, (skrócone z atoli), oto! „Toli jidzie!"

tudzis, tudzisem , adv., zaraz, natychmiast, prdko.
uok, adv., tutaj.

TT.

ugardzdm sie, as sie, ugardza sie czem, za nic nie mie, mao sobie

co way.
ukrotny, adj., dodawane do przezwisk niektórych w celu ich wzmo-

cnienia, np. „Ty wisieluchu ukrotny!" (u L. ukrotny, adj. do

ukrócenia, umierzenia).

uomnidk, a, s. m., uomne dziecko, niedoga, idjota.

urokliwy, adj,, majcy uroczne oczy (o czowieku).

J

j
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vcr.

loalc , is, wali, v. intr., mocno padach (o niegu).

tvnlkirs , a, u. m., (zatn. alkierz), izdebka (sypialna).

warta, y, s. f,, stra. Wartami nazywaj te zagradzani(! drogi jad-
cym do lubu za pomoc erdzi lub dugiego powrósa, zwa-

nego „labantem."

warwas, is, ivarivasi, v. intr., krzycze, liaas, wrzaw robi (ob.

barwas).

w hicgi, adv,, w skok, pdeno, szybko. Przysówek ten, wyraajcy
szybki, nagy ruci, uywany jest najczcij sam, rzadziej

z odpowiednym czasownikiem (goni, pdzi, lecie). W opow.

:

„On w biegi za niem..."

we dwój, w dwoje, w dwójk. „Bedemy móci we dwój."

wiela = wiele, ile.

wnk, zdrobn. toncceh , a, s. m., r. . wnecka, i, wnuk, wnuczka

(p. L.).

wonica
, y, s. f., may prostoktny otwór w powale izby piekarnj

(„piekarni") niedaleko wyjcia, sucy do wypuszczenia dymu
na stryci („gór").

wsse, wszdy, adv., zawsze.

tvsze, adv., wszdzie.

w te casy, wtedy.

wto — kto ; wtosi, kto. P. chto.

wtóry = który. P. cbtory.

t^ydaj sie, dajes sie, wyda sie, i za m.
wydol, is, wydole, v. intr., (zn. wydoaj, wystarczy. „Nie wydoli",

nie wystarczy.

ivydyrchoy, s. pi., podatki i datki, które urzdom cigle trzeba paci.
wykdrcy = wykarczowa.
loypewni sie, speni si, sprawdzi.

wyproicddski, s. pi., wyprowadziny panny modej do domu pana mo-
dego,

toyiiadomidm sie, as, wyadomi, v. tr., wyjawi; lecz czcij loyua-

domi sie, wyj na jaw. ^Te dzieci sie potem wyuadomiy",
tz., e dowiedziano si o tych dzieciach.

tvyiviadcdin, ds , ivywiadczy lub wyuadcy, v. tr., wyda, wykry,
wyjawid. „Nie wyiiac nds, bo my to pokradli."

wyzna, v. tr. = wyuadorai. „Wszyko sie powyznawao."
wyzrddzdm , ds, wyzradzi, v. tr., zdradzi, wyjawi, wyda. „Wszyko

sie powyzrddzao." (U L. wyzdradzi, zdradliwie wymachlowa,
wydrwi).

wyivijny, adj,, city, zwinny, zdatny.

zdbieglisty, adj. 1) o czowieku: zabiegliwy, skrztny; 2) o drzewie:

wzowaty.
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zadaj sie, es sie, zadawa sie, udawa. „Zadl sie, ze pijany (1.

nieywy").

gadziadówani/, zaopuszczony, zaniedbany zupenie, zdziadziay.

zaflada, zafladra, v. tr., zawala, zababra, zanieczyci.

zagania, a , 8. m. Tak nazywaj artobliwie ogon bydlcia. P. majda.
Zagaa, ?/, s. f., kamienne podmurowanie chaty na zim.
zaJcil, póki, dopóki, jak dugo.
zakadka, i, s. f., przyprzka koni do pomocy (np. pod bystr gór).

zakrekordka, zagdaka (o kurze).

zamocnie, v. intr., wzmocni si, posili si, przyj do si, (u L.

zmocnie).

zardsicek i zardsinecek, zdrobn. zaraz, natychmiast, w tej chwili.

zasiky, adj., skryty, tumicy zo w sobie.

zaohchodz sie, is sie, zatiobchodzi, zauohy sie (z kim), obchodzi

si, postpowa z kim. Z. si z kim w dobre i w ze.
zawdy, zawsze.

zaivykn, zawy, zajcze.
zherenik, s. m., czowiek niemoralny, zdrony.
zbójcynd, y, s. f., ona zbója.

zhoziatko, zdrobn. zboe.
zdol, is, zdole, v. intr. (zam. zdoa), módz zdoa, by w stanie.

selga, i, s. f., odpoczynek, wytchnienie, pauza.

zemsWje, es, zemstóioa, v tr., wzywa pomsty Boga na kogo, prze-

klina; comp. zazemstowa.

zeznaj sie, es sie, zezna sie, przyzna si, (u L. tylko zezna).

zery, dojrze. „Zboe juz zerao."
zgryz, u, s. m. zmartwienie, strapienie, frasunek.

zgubiyia, y, s. f., rzecz zgubiona, zguba.

zgwaryjóioa, zwaryjowa, dosta pomieszania zmysów.
zjedna sobie, wynaj (domek). Por. L.

zlegn, (legam , ds), v. intr., odby poóg (o kobiecie).

zmolny, adj., grymany, nudny, przykry, zy, nieznony.

zmorzeniec, a, s. m., taki co duo jada i nigdy nie moe si nasyci.

znajomka, i, s. f., znajoma.

wice, ys, wice, v. intr., dwicze, dwik wydawa (o elazie,

acuchach).
zywizna, y, s. f., bydo.

Nazwiska chopów zamieszkujcych wie Zawad:
Bardn, Basiaga, Bernak, Bieda, Bobroski , Borek, Burnagiel,

Fijdlek, Górka, Jadamczyk, Jantos, Kamieski, Kos(z), Piksa, Skrzy-

piec, legowic, Wide, Witoski, Wojtya, Zajc.

Przezwiska lub miana pospolite:

Chadra, Jasiek z Frankówki (zagroda tak nazwana), Jasiek

z Górek , Józek z Paswisk , Józek z zL bramy (dworskij), Kapa,
Pdka , Pawldk , Pyrcia.
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Nazwy j) (> I , zagród, k a r c. z e ni :

Na Górkacli pod Wydrom (pole), na Wytirze (karczma), pod

KhipAcem , na Bii^iiijii, przy trece (kolejowej), za trf^kom, na Psi^ir-

kacli, na uOpdlAiice (karczma
,

pole), na Bajzbirówce (zajijroda, bdca
dawnij wasnoci Niemca Biisbiera, którego Bajzbirern tu nazywaj),
w Paswiskach, pod Brzezinami, w granicach, na SoIArzówce (zagroda),

przy mlyjnie, w Jispacli, przy Berskiem, nad Jispami, Kozówka, Ma-
kówka , Frankówka, na Murowacu (karczma, pole), na Przedwoju.

Charakterystyczn jest rzecz, e kada czstka narzdzia go-

spodarskiego ma tu osobne i dobre nazwanie. Wemy np. wóz prosty

drabiniasty.

Wóz.

dyszel, dydel ; — podwójne rozszczepienie na kocu dyszla

nice ; — drg w rodku woza, który jest na to „eby dysiel nie sed

na dów", sfora; — deska, na której spoczywaj drabinki przykry-

wa; — drabinki, lytry ; — szczeble, szczeble; — drewniany waek,
na którego przedueniu elaznem (synklu) obracaj si koa "o; —
do osi przytwierdzony jest za pomoc elaznych spi {„Mdrynek")
równo -dugi gruby kawaek drzewa, luUdd ; — przeduenie elazne
osi, na którem obracaj si koa, w które wbity jest gwód (lon

abo kurcdb), syukiel; — kowo, koo ; — elazna obrcz na kole,

rafa; — drewniane koo, w które wchodz szczeble u koa, dzwo-
na; — szczeble, spryxy ; — elazne przeduenie nasady koa, kow-

mirz ; — dwie obrczki (jedna tu nasadzie, druga dalej) na korairzu,

podpaski; — elazne obicie osj, podwozki; — gwód troch zakrzy-

wiony, wbity w synkiel w tym celu, aby koo nie spado, lon; —
(gwód bardziej na kocu zakrzywiony, spaszczony, w tym celu aby

boto nie wchodzio w koo, „bo jak sie naxlasce, to koa nie kc
ji", kurcdb ; — drek na przodzie, który trzyma „lytry", poczony
z synkiem, lunia; — drek poprzeczny, przytwierdzony na kocu
do nie, podelga; — na nasadzie spoczywa (w rodku gwodziem ru-

chomym przytwierdzony) kawaek drewniany, koovrót; — z obu ko-
ców koowrotu wychodz na boki dwa wygite drki , poczone
u przodu wozu z lunia , w tyle z podkólkiem , kónice. — Dreli
drewniany wygity w tyle wozu, którego elazny spiczasty koniec

wchodzi w synkiel , a drugi górny koniec poczony jest z kónic,
nazywa si podkólek.

Czci w „sk)'zynce rzezalny."

skrzynka; nogi zadnie; "odpyxac, zby kosAk sed równo koo

stalice; popyxac, paska deszczuka, która jednym kocem przytwier-

dzona jest do grz"dki, drugim kocem wchodzi w wazki otwór w denku
skrzynki na przodzie, suca do posuwania naprzód somy; grzendka,
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drek drewniany, którego tylny koniec poczony z drkiem czcy
u spodu obie tylne nogi, a przedni z korb; icapka abo pies, noaleka

deszczueczka przytwierdzona u przodu do grzdki, ..co noga na niem

siedzi, co sie nogom spird na niem, to przycynia siuwy"; noga^ co

xodzi korba po ni; noga cv.rta; abka, drewniana nasadka u spodu

przedniej nogi, w któr wchodzi korba; stolica, elazne okucie na

przednim kocu skrzynki; korba, zagity kawaek drzewa, rucliomy,

do którego koca przytwierdzony jest kosdk ; kosdk. dugi, Krzywy,

szeroki nó do rznicia somy; hi;<ka z "oselicm, co sie "ostrzy ko-

sdk
; spqski, drewniane prki u spodu skrzynki suce do przytwier-

dzenia nóg do skrzynki.

Cepy.

Duszy kij dzirdzdk; — mniejszy cepdk ; — skórzane nakryvki

na kocu dzirdzaka i cepaka kapice; — skórzany pasek przechodzcy

przez kapice sfora.

P w u g (pug).

Dyszel z dziurkami do gwodzi gr"dziel ; — drewniana nasada

u spodu, w której spoczywaj „nogi", (dva yygite kije do trzymania

puga w czasie orania) i rednica, pwóz ,' — blacha do orania.



SOWNICZEK
Gwary ludowej z okolic Piczowa,

zebra

ks. Wad. Siarkowski.

Niniejszy zbiór wyrazów i wyrae ludowych
,
przewanie po-

ciodzi z parafii Kije pod Piczowem, Istóre przy zaatwieniu rónych
czynnoci duchownych, spisywaem sobie z caemi zdaniami, jaliie

z ust jedynie starych ludzi, nie umiejcych czyta, posyszaem.

alamuny vel halamuny, ad. sprzeczny, dokuczliwy. „Mój mz ala-

muny, pobi swoje dzieci."

S.

babiczka, krzew róy polnej.

bdduch vel bados, potrawa ze szczawiu sporzdzona.

hezmian, w Krak, (Kolberg) przezmian — waga do misa.

blinia, sub., ssiadka.

bramowa^ ver, dopieka, docina. „Brumoway dziewuchy chopakom
na weselu."

bzdura, bagatelka.

bzówka, vide fafua.

O.

caki, plur., rzepa.

chargotad, psy chargotay na dziada.

choropiac, swarzy si.

chrdpaki, plur., gazie u drzewa rosncego w lesie.
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chrasndy uderzy. „Chrasn garkiem o ziemi."

chwajday, krzaki kapusty na polu, nie zwinitej jeszcze w gówki.

chicajdd, vel chioajoek, krzaczek kapusty.

cieciora, soczewica. W slow. Lindego — groch woski.

vii, mi mi w gbie zb.
cuikij onuczki.

czajkiem, adv., niepostrzeenie. „Czajkiem usam ze zboa."

czochra si, ociera si. „Krowy czochraj si o drzewin."

czysty, adj., rzeczywisty, prawdziwy. „Cysty to pdn."

dojmowa(f, dogadywa, dokucza, docina.

dychawka , duszno.
dtoorowa, wychodzi na potrzeb na dwór. „Mojd matusia tej nocy

nie dworowali."

dziedzic, drzewo, po wyciciu lasu, zostawione na nasienniki.

fafua, polewka z jagód bzu czarnego.

fuklitoy, opryskliwy.

fularka, piszczaka.

gazdzie , gapi si. „Posasta na to, aby si tamok gazdzi."

gowacz, chaber, bawatek (centuarea cyanus Lin.).

gorlic si, przegorla si, przemawia si. W sown. Lindego sowo
to ma odmienne znaczenie.

graczanina, pot z erdzi koo pola.

grdyka, v. grdka^ zgrzdzi. Koo Kielc — pi wódk.
grodz, oerdziowanie.

gruzoek, (U Lindego gruzoka) — bryka, grudka.

H.
haby, bielizna zamaczana w wodzie do prania.

heli, jeeli. „Heli zgadnies, co mim w garci, to ci dam."

helika, nuci. "

hepie mu sie, ma czkawk.
hera, zaraza.

heksdum, adv., natychmiast (Chroberz).

chyl, sub., miejsce otwarte. „Lepij za potem ni na chylu." J

z:.

kalanica, vel kalemba, nakrycie z perzu na chaupie.

kauga , kaua.
katana , suknia podszyta futrem.
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kezhy, gdzieby.

kiecek, derkacz (ptak).

kJ(/s, kysek , kos kósek. „wity Jan kysek zgion (przysowie rol-

nicze).

kobylak, birt rzemienny na konie.

kopestylony, astry.

kotery, pagórki na kacli.

koziarka , babka przy poonicy.
kozienica , sosn:i.

kozidry, sosny przeznaczone na wyrób gontów.

kosubj jak desc na wiosn pada , to kozub z ziemie zdejmie.

kralany, adj., kulawy.

krupka, skarbonka.

—.
labowaó si, hultai sie.

Ino mi, al mi.

iadoica^, czynie porzdek. „Casem aduj w niedziel w domu."

atajstwo, nieuczciwo.

llca, plur. ki^ pastwisko na kach.

mierzaiustwo, wstyd.

mir, znaczenie, cze, szacunek , uwaanie.

na chrzstk nastpi, zwymyla.
napatruchn, pojawi. „Napatruchn si taki odludek i spustosy las.

nakmysi, nagada, zaja.
naskórka, nakl (rzadko uywa si).

niepe, niebezpieczestwo.

niezhda, wzgarda. „Cyni Bogu i ludziom przez swe postpki niezbd."

O.

obesanie, wiadomo. „Juz dal panu obesanie, ze zajecha pod dom."

obcapi, otoczy. „Ludzie po wyjciu z kocioa obcapili ksidza."

obchu mi nie dal, zaczepia mi, nie da mi spokoju.

ochapia, zdawa, przypomina sobie. „Ochapia mi si, ze tu co jest."

ochdozny, porzdny.

ocJi/niaiy, plewy z prosa.

odkazywa, odsya. „Odkazywa mego chopa do wójta."

odpora, odradza. „Odporam mu, zby nie sed na jarmark."

odstradowa, odczy, odseparowa.
odudzie, oniemie.

okii, paty niegu osiade na gaziach drzew.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV. 4<J
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omnes, adv., zupenie (Chroberz).

oi)arciu7}y, adj., obadowany prac.
ostreioka , blaszka okrga, mosina, zwyka ozdoba na cliomontach.

ozdoba , omasta , okrasa.

paiga, miejsce niezarose w ogrodzie.

parda si, wasa si.

paryje, topiele, miejsca zarose trzcin.

pazerny, adj., obartuch. „Mój chop okrutnie pazerny, da mu gar-

niec ugotowanych ziemniaków — to wsyko zj."

pasielaki mam dzifci, t. j. takie, które cigle naley karmi. (Wo-
chy pod Piczowem).

paszczyska, miejsca wród lasu, pokryte botem.
perczaki, groch polny (pisum arvense Lin.).

pierzchliwy, adj., skonny. „Mój mz pierzchliwy do klcia.

pituch, potrawa z ziemniaków na rzadko.

plama, wstyd.

poboruchac si^ poprzemawia si. „Poboruchaam si casem z matk."
pochapia si, akomi si. „Nie pochapiem si nikiej na cudze."

pochlabowa, pdzi, wie. „Pochabuje bied."

pokora, podoa. „Pokora mu nie mogam."
poskuci, dopomaga. „Nie ma mi kto w domu poskuci, mus sama

w domu wsyko robi."

posmykacz , zodziej.

powolanki, wymylanie.
przegorla si, przemawia si.

przekomarza si, kóci si; przekomary, kótnie.

przemarcowac, przemian zrobi. „Mój chop przemarcowa koo u s-
siada."

przenosiny, udrczenie, kopot.

przerzeczka, przemówienie.

przyramki, ozdoba z wóczki na ramionach koszul.

przysterba si, przywlec si.

pyrzyny, popió z wgli.

rajcowa, dowodzi, wie gwar.
rdzonik, upka smolnego drzewa.

rezka, tatarka.

rocioehy, gazie suche.

rudawizna, nieczysto; w przenonem znaczeniu grzech.

rumianki, w pczki zebrane zboe, lub kwiaty.

ruciochy, rupiecie elaziwa, lub kawaki skór na górze zoone.
rychawka, oprawa elazna na kocu arnówki (kija od arn).
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salantnje midzy ludmi, zem skpa. Obnosi si midzy ludmi, e
jestem sitp.

saaga , nicpo, wóczga.
sieczenica, karma dla byda, zoona z wyki, grochu, owsa.

skada si, uniewinnia si. „Skada si, ze tego nie ucyni."

skadni/, a, e, adj., zgrabny. „Skadna kobya.
skórny^ a, e, adj., skonny. „Skórny jestem do klcia."

smago^ adv., pospiesznie, rano. „Nie mog i smago, bo parno."

smyk, rzemyk spadajcy od pasa; na kocu smyka znajduje si kozik.

sor, kozioek (sarna). „Pan lenicy zapa w lesie sora."

spadu nie mam i<f do kumosJci , — nie mam sposobnoci i do ku-

moski.

sroczka, ostróka polna (delpliinium consolida Lin.).

sioparczy, wznosi si. „Kura kij siedzi na jajach, to jej ogon do

góry stoparcy/"^

stronie, wymioty.

stryfle, cz ta kowzuli , która znajduje si na ramionach.

styrkn, uderzy, zawadzi.

szczodraki , rodzaj ciasta pieczonego na Trzech Króli w ksztacie pla-

cuszków.

szczyciki, plewy zebrane z rónego gatunku zboa.
szory, obcita soma w poszyciu dachu.

T.

tarachy, ostatki somy.
telbuch , szubrawiec.

terpa, szamota.

treda, marudzi. „Mój chop cigle na mnie treda,"

TT.

ujada, docina.

uszczahy, plewy z prosa vide ochmiay.

wark, adj., niedobry, dokuczliwy (Morawica).

wiecha, wizka. „Wziem gospodarzowi wiech somy ze stodoy."

unsa , wszelki wylew wód na wiosn.
witaka, chutawka.
wtere-wtere, czasami. „Wtere wtere siecki urn."
wyioika, ukaranie. „Matka daa wywik córce, ze zasa w ci."
loypoladowa tego sobie z gfoioy nie mogam ,

wyperswadowa sobie

go, tego....

wysadka, sadzenie. „Wziam gówk kapusty na wysadk."
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Z.

zaby, wcióc si. „Pies zaby si."

zachmarzy si, gdzie si podzia. „Zachmarzy si gdzie klucyk

od skrzynki."

zagbia, dokucza, „Zagbiaj mi ludzie."

zakatusie<f si, zamgli. „Zakatusiao si na wiecie."

zakulka, zajcie, sprzeczka. „Nie miaam z nikim zakulek."

zastpi, zaj w ci-
zatrawniczij si, pokry si zielonoci.

zazoga, grunt opoczysty, opoka.

zbru si, ogna si. „Nie mogam zbru si zodziejowi.

zchodek^ koniec. „Byam na zcliodku tygodnia w miecie.

zgónina vel zgonie, ziarno nie wyczyszczone na bojowisku,

zuchel , kawaeczek.

^• » »



ZBIÓR WYRAZÓW
uywanych w^ okolicach Chochoowa

napisaJ i znaczenie icx wyjani

2C. J-A.3Sr ZÓ .A..

Zbirajc wyrazy tu zamieszczone, pisaem je tak, jak je górale

wymawiaj. Samogosk a wymawian, jak cienione o, np. pon, —
pisaem znakiem d. Spógoski za; ss , cz , szcz i , wymawiaj jak

mazurzy, — spógoski za: rz, , , , i d, wymawiaj prawidowo,

jednake w niektórych sowach rz, wymawiaj kad gosk zosobna,

jak np. bar-zo, zamar-zo . . ., w których sowach to rz wymawiaj
kad liter pojedynczo, rozdzielaem je w pimie linijk (-) poziom.

B.
bania, kopalnia rudy elaznj.
baca, przeoony nad pastórzami owiec.

bacowa, mie zwierzchnictwo nad pasterzami owiec (juchasarai).

bajoro, bagno, kaua z mtn wod.
baranidrz

,
pasterz do baranów.

bar-zo, bardzo.

basarunek, wynagrodzenie za krzywd wyrzdzon, np. za pobicie.

b , dzieci z nieprawego oa.
boisko, klepisko do mócenia zboa wraz z zabudowaniem.

bosorka
,
przezwisko kobiety.

boka, caowa.
bozia, caowa, pogardliwie.

bródzi, przeszkadza, np. „dawno juzbym tego dokona, ale tem rai

zawse bródzi."

brsyddk, przezwisko.

brzyzek, pagórek.
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huta, zarozumiao w najwyszym stopniu — oznacza przymiot; ten

czowiek buta straszna, tj. bardzo zarozumiay.
hiitrznie, biitwie.

hycy si, ze artu szarpa jeden drugiego.

bystry, stromy.

biega si, vaccae tempus copulationis.

calizna, po si<oszenia ki lub po zebraniu zboa pozostaa na polu

pasza dla byda, nazywa si „calizna."

cdra si, gdy kto przediodzi wród rosy lub deszczu pomidzy
zboami , to si wtedy cdrze, tj. zmoknie mu spodnie ubranie.

cedzi, filtrowa.

celadnik , sucy, robotnik 1. m. celdd.

cnie si mi, przykrzy mi si.

cetyna, szpilki na drzewie jak wierk.
chichota si, mia si bardzo wesoo.
chichoty, chichotanie, mieeiy.
chlasn, powiedzie co zego z nieuwagi, uderzy.
chlusn, up. wod obla nagle, kijem uderzy silnie.

chodnik, cieka.
Chowaniec, chowanica, dzieci przybrane za wasne i w domu wy-

cliowywane.

choldymas, koniec jakiej czynnoci, np. kiedy dokoczaj niwa lub

inn jak dusz prac, to zapytuj si wzajemnie: „czy to

ju cliodymas?" (czy to ju ostatnia robota tego rodzaju).

chrobdk, robak.

chruby, gruby, chruby gazda, zamony gospodarz.

chrubo, duo, wiele.

chujawica, silny wiatr z deszczem.

chucidk, gsto zarose drzewka w lesie lub gste krzaki.

chusta
,
przecierado.

chybdj, chybdjcie, chod, chodcie, uywane tylko w imperat.

cyca, ssa.

ciupaga, toporek sucy za lask.

ciupa, rba w lesie po cichu.

cli si, leczy si.

clenie, kuracyja.

chyrba, duo, kupa.

chyrbik, may pagóreczek.

chyski, szybki, wawy.
ciska, rzuca, imp. ci.

ciska si, gniewa si bardzo.

cupryna, wosy na przedniej czci gowy.
cyrpa, czrpa.
cyrpdk, naczynie do czerpania wody, yntycy.



343

cyrniawa , wielka ilo ludzi z daleka — mówi take: o chmurach

czainycli deszcz przynoszcych „idzie cyrniawa."

cndzy, obcy.

cucha, uska, ubranie.

daremnidk, próniak, ale uywany wyraz ten take w dobrm zna-

czeniu, mówic o dzieciach, które jeszcze nie umiej na chleb

zarabia „mdm daremniaków."

ddioka, podatek.

drnmkac na kim, przewodzi nad kim ze zoci. Mówi: „nie ddm
se (sobie) na nosie drumka", tyle, co kolki na gowie ciosa.

d(((ff d, np. wiater duje, wiatr dmie.

durka, puka mocno, burzy si, ale mówi take: „durka des",
ulewny dszcz pada.

durny, dumny, zarozumiay.

durzy si, gniewa si coraz bardziej, vvzmagajco.

dzieska, naczynie do przechowywania nabiau, faska.

drzewiej, dawniej.

dwierze, drzwi.

dzierga^ wiesza tak, aeby zawieszone w^net spado.

dzierga si, wiesza si, zadua si.

dyle, belki w stajni jako podoga.

dylowa, belki te wltada.

fajny, zdatny, czowiek do poycia.

faenie, faszywie.

faeny, faszywy.

Jldra ,
przezwisko, tyle co bezwstydnica.

forty, deski w pododze.

fortoioa, deski do podogi wkada.
frantoioski , wiatowy, „frantowskie piewki", wiatowe piewki szcze-

gólnij o mioci.

frejerka, frejerecka , kochanka.

frejerz, kochanek.

fryny, uprzejmy, zwinny, zgrabny.

C3-.

garlaty, krzykaa.

gario, gardo.

garowa, w gromadzie tak za jak spraw obstawa, i wszystkich

innego mniemania na swoje stron przeprowadzi — garowa,
uywane take w znaczeniu : bardzo ciko pracowa.

gdwied, drób — mówi take : „gawid go chce zje", wszy.

gazda, gospodarz.

gazdowa, gospodarowa.
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gadzina, gospodyni domu.

gsc, kawaek pola gsto zarosego drzewami.

gieleta , naczynie drewniane, ol)szerne, suce do dojenia owiec.

gle, skrzypce,

gnój^ nawóz.

gnojnica , cieki z nawozu.

giemzic, askota ze spodu nogi, take: czyni zabiegi koto czego.

gmern, szpera.

godny = duy, wielki.

górce, góry nisze od Tatr Beskidy.

gra na kim, przewodzi nad kim ze zoci.

gyapy, miejsca, gdzie s obszerniejsze rozpadliny i poród nicli pa-

górki jakby mogiy, groby.

graty, sprzty domowe.

grobla^ rów, w którym woda pynie tylko podczas ulewnego dszczu.

grula, ziemniak.

grulisko, miejsce, gdzie ziemniaki rosy.

gryzula, rzepa, rzodkiew.

guzdra si, leniwo zabiera si do pracy — lub co robi z nie-

dbaoci.
giizwa, co pomi — take: bez powodu ustawicznie aja.
gwara, mowa, rozmowa.

gwarno, wesoo, rozmownie.

gwarny, rozmowny.

gwarzy, mówi.
gwizda, wista.
gzi sif, uywa si tylko o bydle, kiedy z zadartemi ogonami ucieka

do lasu lub do krzaków.

KC,
huknó, uderzy mocno.

hajduk, policyjan.

hajdukowa, tacowa.
Hale, góry Tatry.

hdnielnik, pomocnik do paszenia owiec, rodzaj lokaja w szaasie dla

juchasów.

hall ! haniok ! — tam !

haic! hawok! — tu! tutaj!

hardy, harny, pyszny, zarozumiay.

hubi, niszozy, gubi.

hnby, grzyby, szczególniej nie jadalne.

haioidrz
,
górnik.

hej! — tak.

jagnica
,
jagni ju dorose i to rodzaju esk.

jagnicka, zdrobu. od jagnica.
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jarka, owca, która ju ma rok, a nie miaa jeszcze jagnicia,
jata = przycianek , mae zabudowanie o trzech cianach przybodo-

wane do jakiego budynku.

jaz, tama przy brzegu wody lub te we wodzie.

jenOj tylko.

"

jucha, zwykle uywane z psid, psid jucha = krew.

juchas, pasterz do owiec.

jar0ec, jczmie.
jarki, ognisty, zapaleniec.

juzyna , drugie niadanie lub podwieczorek.

juzynowa, je drugie niadanie lub podwieczorek.

ka% kany'^ — gdzie.

kachel
,
piec w izbie,

kapce, szkarpetki z grubego sukna.

kaunica , kaua.
kcied, chcie.

kpa, kupa kamieni w polu.

kicka, wod opryska.
kidac, wyrzuca nawóz ze stajni.

kiwa, przytakiwa, woa kogo na migi.

kiwa si, porusza si na dwa przeciwne boki.

kiecka, petliczka roztrzpiona.

kierat, niead, zamieszanie w rzeczach — tumultus.

kiernicka , naczynie do robienia masa — malniczka.
ki, wiecha.

kis, kwas.

kisn, kwanie.
kisny, kiszony, kwany.
kilof, narzdzie do tuczenia lnu ususzonego.

klagad, zapuszcza mleko aeby si cio na ser, „wod zaklagao",

woda zamarza.

kndp, tkacz.

kndpka, tkaczka.

kohylica, okrge drzewo, które ma nogi wprawione, i sta moe
jak awka.

koch, komin.

koleba , schronienie przed deszczem rk ludzk zrobione — zwykle

may dach na ziemi postawiony.

kopiina , ziemia pokazujca si z pod niegu wród odwily.

korchel
,

pijak wielki.

kosdr, miejsce ogrodzone potem pod goem niebem dla zatrzymywania

owiec lub byda, aeby si nie rozbiegao.

krel, cz kdzieli na której si obwija len do przdzenia.

krzepki, zdrowy, wawy, mówi o starcu, który ju na schyku y-
cia a mimo tego zdrowy i wesó: „on jesce krzepki "

Sprawozd. Komis, jzyk. Tom IV. 44
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krzepi si, w saboci dobrem poywienieai si posila.

krzochn, uderza kogo mocno pici.
krzypota , kaszel.

krzfk, niezgua (przezwisko).

kucharka, suca wszelkiego rodzaju.

kumoska, kuma.
kumoter, kum.

kumotrowa, i w kumy,
kurniaioa , nieg obficie padajcy.
kwas — taras, niead, nieporzdek.

kyrdel, stado owiec.

kyrpce, obuwie na nogi.

kutwi si ,
przykrzy si, mówi: „tu mi si midzy niepilemi ku-

twi", (tu mi si midzy obcymi przykrzy).

kopa, stóg (siana, owsa itp.).

kurzy^ nieg pada.

L.
landzie, prosi uporczywie, do uprzykrzenia,

lic, deszcz nagy i ulewny.

ludzki, yczliwy.

luto mi., al mi.

lutowa si, litowa si.

lutowa, nitowa.

L,
acny, godny.
zek, maa równina nad brzegiem rzeki.

oniej, przeszego roku.

udzi na kim, niegodziwym sposobem bra co od kogo.

udzi kogo, uwodzi,
2VE.

markota, gniewa si na kogo w niskim stopniu,

markotno mi, przykro mi.

mier-zie, sprawia nieprzyjemne wraenie — co jest niemie, nie-

przyjemne, to mier-zi — sprawia odraz.

mierwa , zboe skoszone, ale pomierzwione, w nieadzie.

mitrzy, próniaczy, czas marnowa.
mlaska, cmoka z upodobania.

maka, ka mokra nawet wród najwikszej posuchy.

moc, duo, wiele.

moskal, placek owsiany,

mranica, koszar stay w Tatrach.

3sr,

nadskoczy na kogo o co, gwatownie domaga si czego od kogo.

nagodzi, da, ale uywane jedynie w poczeniu z Bogiem, np. „Bóg
nagodzi w tym roku kapusty, rzepy; — co Bóg nagodzi, cy

syna cy te córk?"
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nalepa, ce przykominka gdzie ogie ponie.

namówmy, zarczyny.

na-podordziu
,
pod rk.

naopak, przewrotnie.

ndrymny, nagy.
ndrymnie, nagle.

ndicsie, miejsce wolne pomidzy domami , nie nalece cile do a-
dnego gospodarza.

niewiasta, synowa.

nlepili, obcy.

nieludzki, nieyczliwy.

niemoresny, nieobyczajny, nieprzyzwoity.

niezdara, do niczego nie zdatny.

nowo, miejsce po wyciciu lasu lub krzaków pierwszy raz uprawione.

ndioalnica, wielka ulewa, nagy deszcz z wiatrem.

O.

Przy sowach niektórych rozpoczynajcych si od spógoski r

lub z, po których nastpuje bezporednio o, opuszczaj po najwikszej

czci spóg. r '\ z, w ten sposób nie waciwie wiele wyrazów roz-

poczyna si od samogoski o, np.

:

osta, zosta.

ozmowa, rozmowa.

ozpoc, rozpocz,
ozespa si, rozespa si.

ozpuci si, rozpuci si i t, p.

obrzdzi, oporzdzi.
ohoka, ohoniecka, naczynie o dwóch dnach suce do przenoszenia

mleka.

ociec, ojciec.

obapi, ucisn obiema rkami , obj.
ocydzarka, sprzt kuchenny.

odpytowa, prosi o przebaczenie winy — przeprasza na ou mier-

telnem.

omami, otumani.

oscypek , serek owczy.

osad, podzia owiec przy spdzaniu z pastwiska letniego z Tatr.

I>.

pachoek, sucy.
paln (kijem, pici), uderzy.

pasieka, kawa pola zarosego niskiemi drzewami lub krzakami, zwy-

kle na górze lub te na pochyoci góry.

pasternik, miejsce przy wodzie, wysokiemi drzewami szpilkowemi

zarose.
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paswisko, miejsce do paszenia byda.

pkn, posun.
pecka , kamie jako fundament pod wgem budynku.

pecn, uderzy z lekka.

pieron, piorun.

pizn, rzuci z gniewem.

pleka, karmi piersic (dzieci, jagni, ciele).

pleni, obfity, gdy ziemniaków pod jednym krzakiem jest wiele, to

mówi : „s pienie."

piania, miejsce wród lasu wolne od drzew i traw pokryte, jednak

zupenie opuszczone i dzikie.

piony, lifhy, nieurodzajny.

poeta, podarunek w celu uzyskania wzgldów u kogo.

podnfay, dumny, zarozumiay. J
Podhdlaniec, mieszkaniec z pod Hl (Tatr). - "

podysor, póka w stajni sporzdzona z kilku desek razem uloonycli

równolegle do podogi.

podzie si gdzie, zagubi si.

pohaby, nagy.
pojeden, niektóry, niejeden.

polana, obszerne miejsce w lesie nie zarose drzewami, kami wród
lata pokryte, suce za osad dla pasterzy podczas lata.

polanka, miejsce znacznie mniejszyci rozmiarów co polana, opuszcze-

niem przez ludzi i sw dzikoci przypomina pani.
poleiuka , zupa , rosó.

poboka, pocaowa.
powaa , sufit.

poioicher, wiclier silny (Wirbelwind).

poskarpny, taki, co bardzo mao jada.

pra, tak ? prawda , e tak ?

pono, podobno.

porny, mówi o sile chrzanu.

prasn, upa albo rzuci nagle.

pruclik, rodzaj kamizelki wóczk wyszywanej dla ozdoby.

przeklany, wybredny w jedzeniu.

przepytowa, przeprasza.

przeicyrtnc si, upa wskutek polinicia.
przepadzisty, potrzebujcy duo poywienia a jednak zawsze godny,

jak g.
przezierado, zwierciado.

przespa si, dziewczyna wolnego stanu zapada w ci. Tu zwroty I

mówienia uywane: „kto j przespa? — od kogo si przespaa." -

przespanica , matka z wolnego stanu. •

przygania, gani. >

przygna^ przypdzi.
^

przyjednac, sucy na czas wiosny do puga. '\

przyryktowaó, przysposobi. >.
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przycianek = jata.

psota , sota

pucizna , torf.

pusta, torfowisko.

pyro, cieka wska w Tatracli.

pyrcie, lad zostawia, pracowa pilnie.

pyskaty, otyy na twarzy, kótliwy,

pyta, prosi.

radoniki, chrzciny.

raf, przyrzd do zdzierania gówek ze lnu.

rafa, zrywa na rafie gówki ze lnu.

rajtnch, przecierado do ubierania si witecznego dla kobiet.

rhanisko, miejsce w lesie gdzie w wikszym obszarze drzewa s
wyrbane.

redyk, przeprowadzanie si z jednego miejsca staego na drugie, np.

„bydo si redyka."

redyka si, na wiosn z domu do Tatr na letni pasz; pod jesie

redyka si za z Tatr do wsi.

redykdka, podarunek z powodu tego si przeprowadzenia.

regle, lasy na najniszych stokach gór, lasy dorose.

rnmoli, tyle co rosi, „de rumoli."

rozbuchany, swywolny.

rozkidowa, rozrzuca nawóz.

rytok , rów przekopany.

^'yma , katar.

rze]}a , ziemniaki.

rzepisko, miejsce gdzie ziemniaki rosy.

rzpoli, gra sabo na skrzypcach.

rzpie na kim , dokucza liomu mow.

sajta , szczypa dua drzewa.

saas, zabudowanie dla udzi i dla byda na polanie.

scelina, maa szczypa drzewa.

cierni, liawaek dba po skoszeniu lub zciu przy ziemi pozo-

stajcy.

ciernisko, miejsce na którem skoszono jakie zboe.

ciga si, ovis tempus copulationis,

scypta, odrobina, maa ilo; zwrot: „we mki do scypty", tj. mi-

dzy trzy palce: wielki, wskazujcy, redni.

sedzelina , oki na drzewach.

ciecisko, miejsce, gdzie wgle palono.

serdak, kouszek bez rkawów jak kamizelka.

sipi, wród mgy drobniutko dszczyk rosi.
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skala, kamie.
skalisty, kamienisty.

skrzata , uparty nudziarz.

skrztny, uparty, nieznony ; — nigdy za nie uywaj w znaczeniu

:

pilny, pracowity.

mign, smaga biczem, rzuci z wielk si.
smyrn, rzuci kij.

smdldk, sucha ga z drzewa szpilkowego po opadniciu szpilek.

niat, miejsce tramu przerbane przy cinaniu.

skusi, zwiedzi, dowiadczy, np, „ks wiata skusiem."

skostawa, spróbowa, dowiadczy.
lebodny, swobodny.

spadzisty, stromy,

spólnik, ssiad.

srb, budynek pod dach wystawiony.

sre, szron, gdy oieg odwilony mocno zamar-znie, jest tak twar-

dym, e czowiek chodzc po wierzchu nie zapada w niegu, to

mówi, it chodzi po sreniu.

stajanie, kawa gruntu.

stajonko. mniejszy kawaek gruntu.

statek, bydo, chruhy statek, bydo rogate.

sósi, popchn.
stranie, bardzo.

strawa, poywienie.

straiony, duo potrzebujcy poywienia.

sitny, poywny.
strófoioa, upomina, karci.

sucharz , suche drzewo na pniu stojce.

sufia , opata do zgarnywania nawozu.

swdk, m ciotki.

sitko, wszystko.

T.
taras, nieporzdek, niead.

tocy, zostawi kawa gruntu odogiem — nie uprawi.

tok, grunt odogiem zostawiony.

toporzysko, rkoje u siekiery, motyki.

troch, nie wiele, cokolwiek.

trojacka. przyrzd do czyszczenia lnu.

trzask-prask , nagle, bez uwagi — „on sitko robi trzask-prask" —
on wszystko robi nagle, bez najmniejszej uwagi.

trzonek, rkoje u noa.
turnia, wielka skaa wystajca ponad poziom.

ugory, pastwisko zoone z toków — ki do paszenia byda w po-

bliu wioski.

\
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vjek^ wuj.

ujna, wujanka,

uporcytoy, I

upoi-ny, }
"^"'''j"

ujecha, odjecha kogo.

uj, odej.
uwija si, spieszy si.

usta, zmczy si w drodze, tak, e ju dalej i nie moe, przesta.

uwracie, zagon odwrotnie pooony do iunycli zagonów.

'W.
toddzió si, kóci si.

waaska^ toporek — równoznaczny wyraz: ciupaga.

icanta, kamie mayci rozmiarów.

warcula, lidziel z wózkiem.

wartko, szyblio.

wartki, szybki.

warta, stra.

wartowa, strzedz , pilnowa.

loatra , wgle zace si.

watrzysko, ognisko.

watrzynidk
,
podpomyk, placek pieczony przy watrze.

warzy, gotowa w kuchni.

wereda, przezwisko, tyle co brzydak.

wierch, szczyt góry.

wiersyk, szczyt pagórka.

loaroiua, chroni si.

wrodlitoy, obrzydzenie sprawiajcy i brzydzcy si czera.

wrodzi si, brzydzi si.

wnuka, wewntrz, n. p. „chlb wypiecony wnuka, — co mi boli

wnuka."

wsidk, mieszkaniec równin od Nowegotargu.

ivyrtn kogo, wróci kogo z drogi.

wyrtn si, wróci si.

loyiek, óko urzdzone z desek, które s oparte na drgach do

ciany wbitych.

wyryktowa, przysposobi.

wyryktowa kogo, oszuka, podej.
icyrohisko, miejsce z którego las ze wszystkiem uprztnito.

wystósi, wypchn za drzwi.

loyska, zabudowanie na strychu pod dachem dla przechowywania rze-

czy lepszych.

wyska, gono wykrzykiwa „uiu!" tak aby si po lesie odbijao.

Z.
zdgóicek, poduszka.

zagodzi kogo, zaspokoi wyrzdzon krzywd.
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zapistki, zarkawki.

windrac, gdera.

zdtoorka, klamka przy drzwiach do zamj'kania.

zezdla, niegiem nogi powala.
zapaska, fartuszek.

zaywny, duo potrzebujcy poywienia aby si posili.

zbójnik, zabójca.

zhójoioa, trudni si rozbojem.

zgrzypie, skrzypie.

zbiórki, niwa.
zjedna, zgodzi sucego.
ziaja, ziewa, gapi si.

zgiek, wrzawa, krzyk.

zkolorzy si, owca^ która miaa co rok jagni a potem nie majc
jagnicia mleka nie daje, to si skolorzya.

leb, gboki potok w Tatrach.

ray, dojrzay.

yntyca, serwatka po wybraniu sera z mleka.

zmierziony, obrzydy.

zmik , odwil niegu.

zmieska, spóni si.

zwada, kótnia.

-^->-
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Z OKOLICY YAVCA
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LEOlSr PIZESZOWSKII
nauciyciel w ywcu.

o^^gw,

B.

Bartomiejski , e, miesicc wrzesie a waciwie czas od w. Barto-

mieja (24 sierpnia) do w. Micliaa (29 wrzenia); — lud tu-

tejszy uywa wasnego nie kalendarzowego podziau miesicy

i icli nazw np. na bartomiejskie (wrzesie), na micialskie (pa-

dziernik), na gromnicznik (na luty) itp.

banowa, aowa, smuci si.

bckac, loybcka, bi pici po plecacli.

bk, 1) gzik koski; giez bydlcy i wszystkie wiksze owady z rzdu
dwu i bonkoskrzydycli ; 2) zabawka dla dzieci (wartaka).

bandziocli, wielki brzuch.

ba jino, ba juci, 1) uywane jako wzmocnione twierdzenie np, ba

jino moiciewy takie mie nieszccie trefio, zamiast: „naprawd"
lub „tak jest takie" itd.; 2) czsto jednak ma to wyraenie zna-

czenie zagodzonego przeczenia np, ba jino, cegoby jesce nie

chcid.

bez, besu , besoioy, bez, bzu, bzowy.

besktircyjd, beskurdyjd, przezwisko artobliwe.

bagazyjd, yi, tkanina baweniana drukowana w kwiatki.

burkot ('tylko w ywcu), 1) dzie wyboru cechmistrza nowego, np.

jutro mdmy burkot; 2) sam wybór z wszystkiemi ceremonijami,

poczynajcy si uroczystem naboestwem, a koczcy si zwy-

czajnie pijatyk.

Sprawozd. Komis, jzyk. T. IV, 45
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brzyki , brzydki,

....byk, zamiast &?//«, w sposobie przypuszczajcym np. bybyk
,
jadbyl<

zamiast bybym, jadbym.
baga, tyto do ucia.

O.

cbrzy, cuhrzy^ targa za wosy.

cent, centy, centnar, np. kupiem 2 centy soli (nigdy inaczej) zamiast

2 centnary soli.

cemir, duszno w piersiach utrudniajca oddycianie.

cejo, byleco, cokolwiekbd.
cos, cos to, co, có to.

ciasnocha , dolna cz kobiecej koszuli, zrobiona z grubszego pótna
i nie przyszyta, lecz na tasiemk nawlekana.

chto, kto.

chrohdk, nazwa ogólna dla robaków i owadów.

chusle, nogi, np. oj schodziek sie, az mie chusle bol.

ehro7i {chra) Boe! Boe bro, Boe zachowaj.

chwost, ogon u byda; — chicdst, licie kapuciane lub kapusta,

która nie utworzya gówek.
chodna, jedyna nazwa na febr, up. chory na chodn.
chyba, rzuca kamieniami lub czemkolwiekbd,
chybaj ! uciekaj, id precz !

choicanica , wychowanica, w niektórych miejscach nazywaj tak pa-

sierbic.

ciapka si , 1) biega po rzdkiem bocie, np. dzieci sie ciapkaj;

2) zbryzga si botem, np. gdziee sie tak sciapko.

cigiem , bez ustanku.

ciaka si, pieci si, osobliwie mówic o dzieciach.

chucionki , szmaty do owijania nóg.

ciapaó, otrca owoce z drzew.

ciapn, uderzy lekko.

cepdk, a, gbur, czowiek niewyksztacony, gupi.

chy
, y, dom , izba.

ma, mok, ciemno, np. w zimie prdko si robi ma, lub nie bd
przecie po moku robi.

chudobny, biedny.

ID.

daremnik , darembak, próniak nie chccy pracowa; dziecko mae,
którem si nie mona jeszcze posuy.

debel, debli, djabe, np. czy debli nadali, id do deba.

ddlipan, dalibóg, zwyczajna przysiga, np. dolipon, ze to prowda.

dziszy dzisz
,

patrz, patrz! uywane w popiechu, gdy zachodzi obawa,

i to co pokazuj moe zaraz zgin, np. dzisz, dzisz, sternol

leci.

duchem, prdko, spiesznie.
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dudaioy, dziurawy, wyprócbniay, np. dudawy Zcjb, dudawd wiorba.

dwaa , dwadziecia.

dioiesta, dwiecie.

dziulej, oprawca, mistrz.

dziamdzia , czowiel\ rozlazy, do niczego.

drach, zdrach, latawiec, zwany w innycli stronacb orem.
- dtoirze, drzwi.

dou , na dó , np. id panocku pomau dou.
drzewi, niegdy, dawniej.

dzierc, trzyma.

Fabryka, tyto, np. daj mi za 2 grajcary packo fabryki.

falka, fajka.

fajerka, i, doniczki na kwiatki.

figoluszek , dzierlatka (Alauda cristata).

fazol.

G-.

gacopierz , rzadziej gacek, nietoperz; ty gacku ! przezwisko artobliwe

dawane maym dzieciom.

gielotka^ faseczka drewniana na maso, mieszczca w sobie pó lub

ca dawn kwart.
gramula , czowiek opieszay, niezgrabny.

gadn, uderzy.

gid
,
gizd, czowiek obrzydliwy.

gruce, 1) guzy w gardle, std kada cboroba gardlana nawet i dipbte-

ritis, np. cliory na gruce i dla tego przyszed do szkoy; 2) garb.

grucoioaty, garbaty (nigdy inaczój).

garhiers
,
garbarz wyprawiajcy skór na kierpce i liche obuwie dla

wieniaków.

gais^ nafta.

gody, godnie wita , wita Boego Narodzenia.

godnik , miesic stycze.

gromnicznik , miesic luty, nazwany od wita M. B. gromnicznj.

gazda, gazdoioa, gospodarz, gospodarzy.

gadzina, ptastwo domowe.
gndtek, a, kloc do rbania drzewa lub misa.

gndiij, koci, np. bo ci gndty poomie.
glon, kawa, np. dójcie chleba glon, zapaci wom Pon Bug z nieba

i ten w. Jon.

gdwiednik, nierogacizn i drób.

górki, a, e, gorcy, np. nie rusz bo to gorkie.

gardziel, a, gardo.

gaj, ga zielona a nawet kade drzewo okryte limi.
(jeorgonije, gorgonije, georginie.
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131.

kabina, 1) miga gazka; 2) czowiek szczupy a wysoki.

hajnok , ha , tam.

haiv, hawok , tu, tutaj.

hónem z czesk. honeni , szybko, natychmiast, np. a wracoj iónem!

hnet, hnetki , wnet, zaraz,

hynd, rzuci, np. hy to w kt!
habel, ciel odsdzone od krowy.

handryczy si, dugo si targowa, np. cobyk si ta liandryczy, dom
wom 15 szóstek i zgoda.

chanik, chopiec.

JioloJi(f, wyprawia krzyki, swywoli.

holofernik, chopiec lub dzici swywolce.
hor, do góry.

hadra , szmata, liche odzienie kobiece.

hoina
,
gazie drzew szpilkowych.

hledad, szuka.

J.

ja, o ja , tak jest, twierdzenie w okolicy ywca, Biaej, Owicimia
tylko w ten sposób uywane.

jacy, jino, tylko.

jawok
,
jaw, tyle co hawok.

jedzie si, materyzowa, jtrzy si, np. rana si jdzi.

jarz, od jarzy, mo,x\h, od wiosny.

Jantoni , Antoni.

Jdry, Jdrzj.
jakóbski , e, miesic sierpie, a waciwie czas od w. Jakóba (25

lipca) do w. Bartomieja (24 sierpnia), np. na jakóbskie rok jak

pomar, zam. rok w sierpniu jak umar.
jagiciet, jadwiet, adwent.

jagwinik, jadiuinik , miesic grudzie od przypadajcego na ad-

wentu tak nazwany.

juyna
,
podwieczorek.

karacz, szczotka do mycia podogi.

kacabajka, katanka zimowa u kobiet.

karkoszka, kije, gazie, gruba laska.

krgidec, krogulec.

kurki, zabawa u panny modej w wilij lubu.
kierdele, stada owiec.

kiczorka, snopki somy, suce do przykrywania dachów.

kiecka, spódnica.
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kdrka, z niem. htrren, wózek rczny dwukoowy, taczki.

kolecki , zapaki.

kudli, targa za wosy.

ki^et, walec drewniany u dolnego koca grubszy i wydrony, na

który" owijaj kdziel.

kastrol , rdel.

krzypota^ kaszel; std krzypac y^naczy kaszla.

kiela , ile.

krzepi sh^
,
przycliodzi do si, je dobrze, aby nabra si.

kohnkj kapelusz.

kaj^ gdzie.

kieby, eby.
kcie, kce, clicie, chce.

kiej^ kiedy, niegdy.

kioost , ogon u byda.

kwaki, kioaczki, karpiele, podobnie nazywa je lud i w okolicy Owi-
cimia.

kura, ociota , odwaga, np. napijmy si na kuras.

kiirany, ocioczy, obrotny, zwinny.

kopytka , skarpetki z grubej weny.
kordybanik, garbarz wyprawiajcy skór na kordyban.

krd, kraja.

kluka, erd z iakiera do cignienia wody ze studni.

L.

lankór, zmartwienie, smutek.

lankorny, smutny.

laty, iddty, nalay, lany, ulany, nalany.

lach, y, mieszkacy z okolic Ket, Owicimia, Wadowic.

larum, iaas, zgiek w poczeniu ze zbiegowiskiem, np. zrobili taki

larum, jakby si gdzie palio, (czy nie z niemieckiego LarmV).

lastóioka
,
jaskóka.

leska, leszczyua.

.
oktusa , chustka dua pócienna do odziewania si.

io7, przeszego roku.

udzikwiat, kwiecie; udzikwiat budzi wiat, co psiebudzi to psi-

smudzi (przysypie niegiem), przysowie góralskie.

apunka, samotrzask do apania ptaków.

Michalski, e, padziernik, czas od w. Michaa do Wszystkicli witych.

mankolid, smutek, zgryliwo, przekrcone z „melancliolia".

miara, okie zwany take ryf, np. daj mi 3 miary pótna, zam.

3 okcie.
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materzel , acuch, którym konie przypite s do dyszla.

maciek, czowiek lubicy za wiele je.
misek , woreczek na pienidze.

moducha, panna moda.
may mój, maj, may mdj bydu daj, od pieca sie nie rusaj (przys.

góralskie).

mercha
f
psia mercha, przeklestwo póartobliwe.

macierz, matka.

mentel, mentle, motyl, motyle.

mierlaki , jagnita.

masarz, rzenik.

3sr.

nowelatka, mae placki, które daj w nowy rok koldujcym po do-

mach chopcom.
narty, przednia cz cholewy z przyszw.
niepili, czowiek obcy, przybysz nie dawno w gminie zamieszkay.

niezdara, niezdarny, niezgrabny.

niecha, nie rusza, pooy, np. niechaj to, zam. poó to, nie rusz

tego.

nastroi, przygotowa, przyrzdzi.
nadziay, nadziany, np. kiszki nadziote.

oharwi si, stawi si w sowie, dotrzyma przyrzeczenia, np. nie

boj si, jo sie z pewnociom obarwie.

opika si, opiekowa si.

ocel , ocelowa , stal, nastali.

ozygnó, ozyga, owieci, zawieci.
Ociepka, wizka somy jczmiennej lub owsianej lecz nie ytnej, gdy

takowa zowie si okosem.
odzidty, odziany.

odhierka, pobór wojskowy.

oplecko, koszula kobieca bez rkawów i tylko do pasa sigajca.

odzwa si, odzwij si! odezwa si, odezwij si!

oktdhy. oktawa Boego Ciaa.

oszcypki, serki owcze.

ostuda, zmartwienie, np. mom z nim ostud zam. zmartwienie.

perd, cieszka do góry prowadzca, perci hor, perci dou tj. cieszk
do góry, cieszk na dó.

pyta, prosi.

pohloga, pobaanie.
patek (nigdy inaczej), ojciec chrzestny, z uiem. pathe.

putka
„ „ matka chrzestna.
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pójno, j)ójtUj pójd tutaj.

patrzyd si, nalee si, np. robie jak si patrzy, patrzy mi 8ie od

wos zapata.

poszczka, pioszczyca, pluskwa.

preska, komoda.

parzno, parjacy, patrzajno.

pizn, uderzy, np. on mi piznl kamieniem.

pogródka, ziemia podaypana na okoo domu i tworzca niejako

kanapk.
pedzie, pedzidl, powiedzie, powiedzia.

psiesegna, przeegna.
psiespiccny, bezpieczny.

psisc.dlem
,
przyszedem.

przysta, obywatel ywiecki zasiedziay wprawdzie, ale w ywcu ani

urodzony ani wychowany,

precki , dalekO; np. id precki.

psiez, przez,

propak, przezwisko pochodzce z przeszego stulecia od synnego
w tej okolicy rabusia Propaka.

podziwa si, patrzy si, np. podziwejcie si ino jakie to pikne.

pachta, przecierado.

porwóz, porwonik, powróz, powronik.

patno, warte, np, cos to patno zam. „co to wart" lub „na co si to

przyda,"

pojscyc, poyczy.
podziaw, pójd tutaj, skrócone z pód jaw.

potwora, przezwisko czsto uywane,
posie, pose,

posila, posya.
pieczarki, p>ieczki, owoce suszone.

parcica , otwór w kamieniu myskiem.
psiecudne, bardzo pikne, przecudne.

przeonacy (sie), zepsu (si), przemieni (si) na gorsze,

paczki, pnie jodowe porznite w kawaki dugoci zwykyci gontów.

R.

radoniki , dzie, w którym dzieci przyszo na wiat.

rety, o rety, wykrzyknik, wyraajcy tak al jak rado lub zadzi-

wienie.

^7/».2/' okie.
rzesiutko, przetak , rzeszoto.

Tlia, 1) rura, np. rula d) pieca; 2) czowiek niezgrabny.

szewietnik , listopad, waciwie powinienby si nazywa „wszech

witnik" od uroczystoci Wszystkich witych.
V
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sierotka, stokrotka (Bellis perennis).

sTcierny, uparty, naprzykrzony, np. ten chlopok (hanik) taki skierny,

zam. naprzykrzony, dokuczny.

warny, pikny, udatny.

smirka , tasiemka do sznurowania bucików lub sukni.

efowaó, stebnowa (szy).

scyrka, dzwoni dzwonkiem lub acuchami.
swaszka, sicaska, mae dziewcz, gdy suy na weselu za druchn

;

wielkie dorose nigdy si tak nie nazywaj.

sndy, czyci, chdoy, np. suknie snay.
szwat , a, 1. mn. owie, ojcowie modego maestwa s dla siebie

szwatami.

swdk, a, m siostry matczynej.

smotrcik , czowiek niechlujny.

szwucyna, podwieczorek; wyraenie to uywane bywa tylko przez

robotników pracujcyci w kunicach w Obszarze i Wgierskij
górce.

skowera, przezwisko artobliwe osobliwie na dzieci.

sumienie^ piersi , np. tak mi ciko na sumieniu , co ani dycha nie

mog.
sruci, zrzuci.

s^dzioly, sz^dsioy, gonty.

sdzielniki, szdzielniki
,
gwodzie do przybijania gontów.

szkuty, skuty, wosy ludzkie, sier bydlt.

skucidrz , tkacz przerabiajcy sier krowi, kozi, cielc, na nici

i kraj ki.

strzewgi, mae rybki.

slajsy, szczepy (trzaski dugie) z jodowego drzewa, uywane do wie-

cenia.

siela, do siela, teraz, do tego czasu.

statek, bydo, majtek.
peny, bardzo brzydki.

septac, a , zegar cienny.

sterndl , trznadel.

szyga, syga, przezwisko, nadawane w gniewie wszystkim mieszczanom

ywieckim przez okolicznych wieniaków.
szyboki, syholki, zapaki.

strzp, trzop, garnek.

spou , razem , np. pojdemy spou.

witojaski, e, 1) ostatni tydzie czerwca tak nazwany poniewa
przypada na w. Jana Chrzciciela; 2) miesic lipiec a do w.
Jakóba.

skonia, droga koo lasu lub midzy polami do pdzenia byda.

trefi, natrefi, spotka, napotka.
rzeja , trzejaby, trzeba , trzebaby.
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trepki^ trzewiki z drewniana podeszw;].

toparka , drek z krkiem u malniczki.

trugla, trumna.

wiela , wiele, duo, ile ?

wylaty, wylany.

warowa(f si , strzec, si, pilnowa si.

wysturzy, wypclin za drzwi.

walny^ a, e, 1) pikny, duy; 2) zdrowy, np. on juz dzi walnieJBy

zam. zdrowszy.

toóla, wola, np. nigdy mi na wol nie zrobis, zam. podug mej woli.

wola, wolaco, byle co, cokolwiekbd.
toestka , kamizelka.

wygldko, otwór prostoktny wielkoci maego okna , umieszczony

w cianie przy drzwiach prowadzcych do sieni a zasuwany
okiennic. Z wygldka patrzyli ludzie w dnie dyste na ulic
i porozumiewali si ze sob ; w nowszych domach ju icli nie ma.

wagowa si, wasa si bez dozoru zamiast i do szkoy.

loierha , wierzba.

toynuchwi, wyszuka, wyszpera.
wszyko, wszystko.

wyslnzka , zabawa u panny modej w dzie po lubie.

loadzi si, kóci si, sprzecza si.

wielki maj, czerwiec ale tylko do w. Jana.

zadziiva(f si, zadziwi si.

zdymorka , liwy, które wskutek deszczów wyrastaj prdko lecz po-

zostaj óte i nie maj ani pestek ani smaku.

zlutowa si, zlitowa si.

zasidty, zasiany.

zima, zimno, np. tako tam zima, tako mi zima, zam. takie tam zimno,

takie mi zimno.

ziomek, kady obywatel ywiecki, którego przodkowie z ywca po-

cliodzili.

zdech , zdech.

rzado, zwierciado.
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ZBIÓR WYRAZÓW LUDOWYCH

DAWNEJ ZIEMI CZERSKIEJ.
PRZEZ

W. MATLAKOWSKIEGO.

>-^^^^^^

Zbioru niniejszego dokonano w dawnej ziemi Czerskiej, nad Pilic,

na przestrzeni midzy Czerskiem, Gór Kalwaryj, Wark, Goszczynem.

Dotycz one dwu sfer przewanie: rolnictwa i mynarstwa ; brak wód,

warsztatów tkackich i innych rkodzie, niepozwoli na zebranie wy-

razów odnoszcych si do innych gazi. Zbieracz niniejszego zbiorku

sam si w tej okolicy zrodzi i wychowa; z tego powodu wyrazy do-

brze podsuchane i wielokrotnie sprawdzone zostay.

Butrym, epitet na oznaczenie indywiduum tustego.

Bolecka^ epitet na oznaczenie mczyzny tustego, tgiego, grubasa,

b. znany.

Bolczka, kamyki wpóprzewiecajce, okrge, kwarcytowe; lud mnie-

ma, e wzicie do rki takiego kamienia, wywouje bolesne

wrzody,

Borciuch, epitet, oznaczajcy indywiduum zabrudzone.

Broda, u siekiery oznacza cz ostrza, a mianowicie sam koniec dolny;

„obama brod".
Broniak, ko folwarczny, uywany do wóczki.

Bebechy, trzewia, wntrznoci, flaki.

Brzicha, sukienka gruba, weniana, domowej roboty w biae z czar-

nogranatowemi, lub buremi prgami naprzemiany.

Breja, brajdyga, kaua wody na drodze.

Biegun, wierzchni, grubszy kamie myski, obracajcy si wirowo na

nieruchomo osadzonym spodku.
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Brolc, stalowa panewka, w kt(5rej si krci wrzeciono (wiatrak).

Boiinica, wazka, lekka drewniana listwa u szmigi wiatrakowej.

Bielica, gatunek g^runtu ubogi, piaszczysty, poledni.

Biodro, w naadowanej furze siana lub zboa biodrem zowie si bok
fury wystajcy poza drabin.

darach, czowiek mizerny, poledni, marny.

CiarachouHity, posiadajry cechy indywiduum mizernego.

Cepuch, gatunek gruntu, w którym mao jest piasku, duo wody liy-

groskopijnej i materyj organicznycli.

Cehulars, przezwisko pogardliwe, oznaczajce czowieka sprzedajcego
cebul, a nastpnie kupczcego.

Chaatajstivo, zielsko w zbou lub w ogrodzie, guszce poyteczne
roliny.

Ched, cMgdaJc, odyga lub gitki badyl.

Chicalus, lubicy si przeciwala.

Csioórka, rzemienie surowcowe, suce do wizania cepów a mianowi-

cie bijaka z dzierakiem.

Chopah, walec z wciciem podobnem do szyi, na który nawija si
lina na koowrocie.

Chnndi, je zatykajc sobie usta, pakowa w gb.
Chrsp, wyraz ouomatopojetyczny, oznaczajcy dwik, jaki powstaje

przy ciu sierpem.

Chr2§pa-n, powoli.

Ciach., wyraz onomatopojetyczny, oznaczajcy szelest przy uderza-

niu, biciu.

Ciacha na, uderza, bi.

Chrop, wyraz onomatopojetyczny, oznaczajcy szmer, powstajcy przy

uderzeniu.

Chropn, uderzy z oskotem, kropn.
Chlap, wyraz naladowczy, oznaczajcy uderzanie po wodzie, po bocie.

Chlapa, chlapn, uderza po czem pynnem, klapa.
Czap, wyraz naladowczy, na oznaczenie cikiego, powolnego ciodu.

Czapa, powoli si wlec, i.

JD.

Bzilms, dziecko, podrostek nieoswojony z ludmi, dziki.

Busiec, belka w stawidle pierwsza, naciskajca na koto myskie.
Dziah-dziaba, rba powoli i sabo.

Dzbuk, jajo ptasz nie zaoone.
Dziamdzla, indywiduum rozlaze, powolne, ciamcia.

Dzbck, wyraz naladowczy, oznaczajcy uderzenie.

Dzbgka-n, uderzy kogo silnie, e a si odezwie w nim co.
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Fasidec, gruby kij walcowaty do ubijania mki w workach.

Fele, rowek wycity na kancie belki lub deski.

C3-.

Gardy, wybredny w jedzeniu „gard bydl".
Golachy, obnaone nogi.

Gnojotoica, massa pynna, zbierajca si w gnoju na gnojowisku.

Grzebie, elazne karby wpuszczone w grdziel sochy lub puga, na

które zakada si kóko z acuchem od wózka.

Grodbd, czynno grodzenia potów, podobne do koba, siejba.

Gardo, u pytla sam wylot.

Gldsi, ple, kleci niedonie o czem.
Gokiem, przysówek, e co znajduje si nie przykryte; ^pienidze

le gokiem a nie w woreczku".

H.
Harmidrowa, robi haas, harmider; lud nie wymawia h, wic mówi

armidrowa.

Jarzmo^ elazne sztaby, otaczajce wa wiatrowy tam, gdzie przeze
przechodz szmigi.

Jagielnik, may przyrzd, rodzaj aren do robienia krup jaglanych

z prosa.

Knaga, kawaek drewna przybity do szmigi, za który zatyka si mae
pachetki.

Kauga, kaua.
Kroek, waeczek osadzony na kiju prznicy, na który zasadza si

przdziwo.

Kiszka, w chomcie skórzana torb;i, któr nabija si wosiem.
Kapa, kawaek skóry, sucy w cepach do wizania dzieraka z bi-

jakiem.

Koza, wysoki mocny chojak z blokiem ua wierzchu, ze szczeblami do

waenia na szczyt; uywa si przy budowie wiatraka.

Kluby, wicie uywane przy zczepianiu drzewa w tratwy.

Krzyak, rzemie w lejcach, idcy od jednego konia do drugiego ua

krzy.
Kuna, obrcz w której obraca si czop wierzei na stodole.

Kijówka, rodzaj sieci do owienia ryb, osadzonej na dwóci równole-

gych drkach.
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Kwaterka, pachta na wiatraku druga licze od wau.
Kark, wj^zka cz wau wiatracznego, na l<tórej ai ten ostatni opiera

i obraca.

Kosloicka, szereg krokiewek, poczonyci erdziami do trzyinatiia pa-

newki na kalanicy w stodole, diacie.

Kartoflanka, wódka, siwuclia, otrzymana z kartofli.

Kiecak, rodzaj bka (Andrea) ptak botny.

Lnisko, miejsce pozostae po wyrwaniu lnu.

Laski, drewniane grabowe wace w cewiacli, suce do przenoszenia

rucliu z koa myskiego na kamienie.

La, bi, okada kijem.

Lanie, bicie.

Lesica, (czyby nie pokrewne ruskiemu lestnica, sciody?) jestto bal

z rowkiem, w który opiera si podpora i pobijajc j, prostuje

si nachylon cian, przyczem jeden koniec podpory stae

utkwiony w cianie, drugi dolny lizga si po lesicy lecej.

L.

awka, w koowrocie, deska, na której obraca si walec, chopakiem
zwany.

Lcb, cz walu wiatracznego, przez któr przechodz szmigi.

apa, koniec, obity blach u stpy do tuczenia prosa.

Mydek, przezwisko oznaczajce czowieka wykrtnego, przebiegego.

Miecz, 1) w rolnictwie oznacza szerokie szczeble w drabinie, 2) na

wiatraku, oznacza dbowe deseczki, szerokoci doni, prostopadle

utwierdzone w szmigach.

Mcmica lub Mocnica w sowniku bdnie; jestto belka na sztybrze,

unoszca cay wiatrak.

Mikiny, zewntrzne twarde okrywy ziaru prosa, otrzymane po utu-

czeniu go na krupy jaglane (w sowniku bdnie objanione).

MuUk, rodzaj gruntu niezgorszego.

Molik, czowiek cichy, skryty, pracowity „Oj to molik".

Moskrsy, prosi usilnie.

Margota, mruczy sobie pod nosem, cicho mówi.
Mrumru, wyraz naladowczy, „tylko cicho, ani mrumru",
Madrowa, majdrowa, porusza, przewraca, np. „nie madruj ze-

garka, bo go zepsujesz".

Mazur, kamie myski szydowiccki, w przeciwstawieniu du szlskie-

go zwanego „Szlzak".
Murss, oznacza gatunek gruntu dobrego, powstaego z przegniycli lici

i próchnicy.
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Mokrzy, wj^raz uywany, na oznaczenie oddawa mokrz, urinare; po-

wszechnie uywany moczy jest wyrazem wadliwym, bo moczy
znany franc. tromper.

Mokrz, wadliwe mocz, uiiiia.

Mode, wieki drewniane, któremi spajaj si dzwona u kola.

Morzysko, bdnie w sowniku; oznacza odcie z bólem (Tympanites).

3sr.

Nogi, u puga i sochy do trzymania rkojeci.

Naczóek , oznacza cz koa myskiego, w której umocowane s
„palce".

Nadaioacs, przyrzd wiatraczny do miarkowania iloci ziarna, sypi-

cego si z kosza w kamienie; jestto drewniana spryna z blo-

czkiem.

Napiór, cieniutkie deseczki sosnowe lub jodowe bardzo lekkie, z któ-

rych robi si pachty wiatraczne.

Napierzy, uoy pachty we szmigi, by wiatr w nie d.
Nabbni si, naje si (o koniu, wole), do syta.

Nachiapa, nala wody, chebajc np. wiadrem.

Nawrzeczy, wrzekomo.

Niezgorszy, niezy, „niezgorsza ziemia".

Niedojda, niedoga, lamazarny. „Oj ty niedojdo!"

O.

Odmiedzka,^\ervfsza. skiba od miedzy.

Obika, obicie wiatrakowe na deskach.

Oko, u luni, które kadzie si na koniec osi.

Odioalna, pachta pierwsza od wau w wiatraku.

Olrbnica, skrzynia, w któr odchodz otrby pszenne z rafki na wia-

traku.

Ochlapa, powala wod, botem bryzgajcem.
Owsianka, soma owsianka po wymóceniu.
Okrajki, zby mleczne u rebicia. „Jeszcze mu okrajki niezeszy".

Ospaluch, indywiduum ospae, piecuch.

Opiekatkn, gruszka nadpieczona, jeszcze mikka, nieususzona.

Odbit, bbel na nodze np. od ciasnego obuwia.

Obci, 1) wywoa zmian skóry na twarzy „wiatr obci mi twarz,

wargi, które czerwieniej, uszcz si. 2) Zmordowa si (o ko-

niach).

Ochap, nnjpoledniejszy gatunek misa; resztki jada po kim.
Okadziny, bale, w które wpuszczony jest nieruchomo spodek (kamie

myski).
Obrzynek, przezwisko pogardliwe na yda.
Obradla, radem obsypywa kartofle, buraki na wiosn.
Obredlanka, czynno obradlania.

Okryjbieda, suknia mizerna.
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Przydroek, miejsce wakie miedzy drog a rol, traw porose, „po-

pas woy na przydroku".

Pachta, zasona z cienkicli deseczek a lekkicli, napiorem zwanycli,

zrobioua; wstawia si w szmigi, przymocowywa szponkami, w nie

to wiatr dmie.

Pochonisty, aroczny, szybko jedzcy.

Poary, wszystko z rf)wn skwapliwoci jedzcy (o bydle).

PrzctvnJisty, wiele poerajcy, a bez widocznego tycia (o bydle).

Papuch, w sowniku pampucl), pan puch — jestto mazurskie wyma-
wianie wyrazu, który waciwie pisa si powinien ppucli —
zgrubiay od pp (umbillicus), lo te i moczenie w sowniku jest

bdne, bo ppuch, papuch oznacza bbel, pclierz napeniony
czem plynnem. Mazurzy czsto wymawiaj jak an, np. ban-

dzie waciwie jak we francuskiem sowie prendre.

Przeplot, wicie lub prtki, któremi wie si koki w pocie ; na nich

opieraj si oblaki lub erdzie.

ParówJca, moda delikatna trawa, rosnca w jesieni na podoranem
ciernisku, ulubiona przez bydo; jestto trawa od ziarna wesze-
go, a wykruszonego przy sprzcie, niwie.

PyilówJca, pourboir dawany chopcu od korca spytlowanej mki.
Poprzeczniak, zagon w poprzek idcy do innych zagonów.
Piersi, gruba cz belki spoczywajca na cianie.

Pocha, przyrzd uywany w tkactwie por. Linde Sown.
Pocharz, wyrabiajcy pochy.

Parzk, miejsce zaduszne i gorce „Ach jaki tu parzk".

Podyma, oznacza kawaek drzewa znajdujcy si pod rozwor, a pod-

trzymajcy dyszel ku górze; po zamaniu podymy dyszel opada;

waciwie by powinno „podejm."

Podkad, w szewstwie, druga podeszew, podzylówka.

Pas, rzemie w uprzy koskiej, idcy przez grzbiet na poprzek.

Podpinka, rzemie idcy pod brzuchem w poprzek w uprzy.
PodogonicUj rzemie idcy od pasa do ogona w uprzy koskiej.

Pódrabki, mae drabiny uywane do woenia somy.
Pótorak, wóz szeroki silny.

Próg, cz puga.
Poszywka, pokrycie somiane dachu.

Poddanek, soma wycielajca ssiek.

Po', w sowniku bdnie; wyraz ten oznacza wartkie i gbokie cz-
ci rzeki niezamarzajce.

Pywak, popaw w wdki ; u sieci.

Prosiaka, prosisko jest to miejsce, gdzie byo proso zasiane (zebrane).

Perlik, w sowniku objanienie niewystarczajce; oznacza rodzaj mota
cikiego, z powierzchni pocit w zby. Do obrabiania kamieni

myskich uywany.
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Podrazka, elazne kliniki, podbijane pod kamie myski, celem usta-

wienia go zupenie poziomo.

Pozy, dwa kawaki drewniane, na których przesuwa si koowrót.

Przodki, paciciki wiatraczne mae.
Poladki, pachty wiatraczne due.
Pojazdy, dwie belki, na których lizga si wiatrak w czasie obraca-

nia go.

Podelga, spryna do unoszenln z lekka bieguna t. j. kamienia m}U-
skicgo, ruchomego.

Pacha, 1) w rolnictwie, w sowniku bdnie podano, wyraz ten bo-

wiem oznacza nie cay ssiek a cz tylko, np. „Jedn pach
w ssi(ku mam owies, drug siano", 2) na wiatraku oznacza 4

bale grube, tworzce kwadrat wpisany w koo myskie, a wsparte

na „ramionacl".

Pitrasi, w tyglu dusi.

Pacia-ka, nurza w czem rzdkiem, np, w bocie, ciacie.

Popaia-ka, unurza w czem rzdkiem.

PocJirzpa, powoli, z bied z zboe sierpem.

Pocudowa, do góry nogami poprzeinacza.

PogurhoU si, zmaclira si, sta si niegadkiem, „sukno pogurbo-

lio si".

Przyczyni, ugniata ciasto; z wieczora si ciasto „zaczynia" z rana

„przyczynia" i robi bochenki.

Poyta, nurza w czem rzdkiem, np. w bocie.

Poacha, podrze odzienie.

Pochlapa, poplami botem, glin rozrobion.

Pyskowa, wymyla.
Powiechta, poplami odzienie tustoci.
Pszeniczanka, soma pszenna po wymóceniu zboa.
Prosianka, soma prosiana po wymóceniu zboa.
Parsak, mode a wysmuke chojaki, dobre ju na erdzie, na krokwie.

Podczas, zielenina z lici kapucianych zewntrznych z lebiody;

Przyredzinek, gatunek gruntu sabszy od rdziny.

Popieiatka, gatunek gleby to samo co popielica.

Ponoy, wyostrzy elaza pune.
Plon, prócz innych znaczy jeszcze kpk zboa, zawierajc kilkana-

cie dziebe, któr koczc niwa, niwiarze nie ztemi na polu

zostawiaj. Z tem wie si zwyczaj, e dziewczyna-niwiarka

ubiera plon kwiatami, mikoajkiem, bylic, wie je w pczek,

i takowy stojc na roli zowie si plon. Po ubraniu plonu, pa-

robczak chwyta dziewk, przewraca j, bierze za nogi i obwó-

czy dokoa plonu, jak pugiem, co zowie si „obora".

Plociuch, plotkarz, papla.

Przykucn, przysi na nogach.

Panik, zagajnik, ka do paszenia byda.
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Poclorytoka, w sowniku blednie; podorywka nie oznacza ziemi pod-

oranej, a czynno podorywania, podobnie jak: orka, wóczka,
obradlanka.

Rzadki, drzewo mikkie, niezbite.

Jizepacsanka, soma po wynióceniu ziarna.

liechofa, o abaci na wiosn; „zielone abki na drzewie recliocz",

Bafka, rzeszoto due druciane do oczyszczenia zboa.

Bafkoioa, przez rafk przepuszcza.

liazy, na kamieniu myskim rowki zrobione oskardem.

Iiazoiva, z ^ruba obrobi ziarno ytnie na mk razow, t. j. wraz

z otrbami.

Tazówka, czynnohk razowania, t. j. mienia naraz.

Hak, na wiatraku drewniana miara do regulowania odstpów midzy
palcami myskiego koa.

Bozwydrzy si, rozbisurmani si, rozpuci w swawoli.

Bobaf, duy robak.

Banice, u wiatraka oznacza 4 promiona drewniane, podtrzymujce na

walc koo.
Bgdzinka, gatunek gleby zimnej, gliniastej i tgiej.

Sakn, gówka kapusty, bez lici i gba wycita.

Sanki, dolna szczka u rebit.

Szur, niedostatecznie objaniony wyraz. Szur oznacza mu i piasek na-

niesiony przez wod biec i wod zakryty, a ztd niebezpie-

czny. „Konie po kolana wpady w szur."

Sygnarek, may dzwonek na kociele.

Szfyber, gówna belka, gruba i mocna, ustawiona pionowo, utrzymujca

cay wiatrak; na niej spoczywa mocnica.

Skowyt, skowyczenie.

Sagatyska, kiecka u ludu z materyi domowej roboty.

Szponha, w sowniku szpga ; znaczy zatyczka drewniana by paclita

nie wyleciaa ze szmigi wiatracznej.

Sram, bdnie w sowniku; oznacza poprzeczne belki w saniach, sie-

dzce na slupicach, wpuszczonych w pozy.

Supica, supki wpuszczone w pozy u sa, a noszce stramy.

Sudy, wyraz, który napisaem tak jak lud wymawia, nie wiedzc, jak

go waciwie pisa; oznacza drek do noszenia wody, z wg-
bieniem na plecy ; ruskie koromyso.

StoUc, bdnie objaniony w sowniku; oznacza na wiatraku nietylko

sup' (sztyber), a cay kozio, podstaw, na której krci si wia-

trak.

Stawido, osobna cika obrcz drewniana z odpowiednim przyrzdem

do wstrzymywania wiatraka.

Sprawozd, Komisyi jzyk. Tom IV. 47
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Spodek, nieruchomy kamie myski, po nim obraca si biegun.

Szruarka, skrzypi gdzie spada kasza pszenna zrobiona na „szruty".

Skibie, pug naoy elazo na bos desk u puga,
Styrla, styra, zniszczy.

Schrgpa, po powoli z kopotem.
Scudowa, poprzewraca, nieporzdek zrobi.

Styta, unurza w bocie, w ciecie.

Schapa, poa wod.
Swiechta, zatuci.
Spra, zbi.

Skrob, cioroba u w^i, sprawiajca, e si ustawicznie cocliaj, drapi.

Sloy, ukada w stóg.

Skoioicrzak, waciwie domylam si, e powinno by Skorozrzak, ga-

tunek orzecia laskowego, wczenie dojrzewajcego.

Szaraczek, gatunek gleby, i wyrazy znalezione w artykule rolniczym

Szdroziem, „ „ J w kalendarzu Jaworskiego (Warszawa).

Sczer7iy, lud wymawia scerny; wyraz niejasny; trudno rozstrzygn,
czy to poprostu przemiana wyrazu szczery; czy te ma jaki

zwizek z wyrazem szczerek u ludu scerek, najgorszy gatunek

gruntu. (Szczerkny?)

Szczerek, scerek, piaszczysta gleba; „prawdziwy szczerek mazowiecki".

Szczyly epitet nadawany chopcom robicym pod siebie, ztd metafo-

rycznie i na innych przeniesiony.

Sójka, pierogi z kapust lub burakami.

Sb, sie o duych okach, w których wizn ryby, (wyraz znaleziony

na Kujawach).

Skurczypaka, ndzarz, chudeusz, biedota.

Spaw, kawaki pola, gdzie woda wiosenna znosi tuste czci i osadza.

Sonecznica, zjawisko atmosferyczne, supy naokoo soca; „Sonecz-
nice bij, bdzie deszcz".

Tcz, na wiatraku znaczy cz koa, nabita gwodziami.
Terla si, wala si skutkiem zaniedbania.

Trzuszcz, rodzaj bylicy rosncej na miedzach.

XJ.

TJchOy u chomta, przez które lejce przechodz
Uskibi, zaoy elaza orne na pug bosy.
Ustali, elaza pune nada stal.
Upitrasi, mizernie udusi w tygielku.

Uwini, poplami zupenie.
Utyrla, unurza w czem pynnem, w male np. kartofle.

Utyta, unurza w czem rzdkiem np. w bocie.
Ujaici, uderzy („ujawi psa kamieniem").

J
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Ukucna.ó, przysisió w kucki.

Ugwasdsi-zdaó, niezdarnie co zrobi, sklei.

Wyskrobek, bochenek upieczony z wyskrobanego ciasta z dziey.

Was, 1) w wierzei, u bramy, wsami zowi si poprzeczne kawaki
równolegle do porczy, a zahaczajce si o deski nawzajem.

2) wsami zowi si czci paprzyey zakute w kamie.
Wypora, podpora nachylona do ziemi, podpierajca cian.
Wsg, rodzaj wasgu zwyczajnego, lecz ze sieci do owienia ryb'.

Wizanie, wicie spajajce szczeble w bronie.

Wykrtak, snopek uywany do poszywania dachów.

Walnico, belka, na której spoczywa i obraca si wa wiatraczny.

Wycieracz, may przyrzd do wycierania myskiego kamienia.

Wrzeciono, walec may elazny obracany przez kamie myski.
Wypierzy, wyj pachty ze szmigi.

Wymoskrzy, wyprosi usilnie, wymolestowa.
Wybebeszy, wypatroszy, wyj trzewia, bebechy.

Wymyla, aja, zorzeczy.
Wtryni, wsadzi gdzie, wciubi.
W kucki, lub iv kuczki, adverbium siedzcy.

Wylec-gnq,, wyj hurmem, np. ludno ze wsi wylega.

Wychapa, wyrwa, schwyci.

Woioduch, epitet obartuch.

Wykici, o owsie i prosie; w znaczeniu wyklosi o ycie.

Wderdy, lo dyrdy, czwaem, szybko.

Zapolnica, bdnie w sowniku; jestto 1) przegroda na zboe, ssiek

:

2) pot oddzielajcy ssiek od klepiska.

Z(fo, u brony.

Zacies, kawaek drewna przeznaczonego na co z gruba dopiero obro-

biony; zacies na toporzysko.

Zdziadzie, zestarze si.

Zapaku, zamaza.
Zabrodzie, biednym uczyni.

Zaborcincha, ubrudzi.

Zawiechia, tuszczem powala.

Zaoga, pewna ilo rzepaku (ziarna) z której wybija si olej.

Zoy si, o zbou pooy si skutkiem wybujania.

Zachlapa^ zala chlapic wod.
Zgoniny, bdnie w sowniliu; znaczy kawaki somy, oci, kosów,

pozostajce przy wianiu na ziarnie, a nie odlatujce razem z ple-

wami dalej.

Zasw§drzy, swdry tj. plamy porobi.
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Zipa, bdnie w sowniku; sowo to nie znaczy ziewa, a owszem
zaledwie, ledwie dysze.

Zayica, nietylko rozpoczyna niwa, lecz wyprzedza niwiarza przed

sob ncego.
Zuber, w wyraeniu przysówkowem „na zuber" mle yto.

Zubrotca, bdnie w sowniku; nie znaczy pytlowa, a pierwszy raz

z gruba mle.
cUbil, od dbo, kawa ostrej odygi lub badyla ucitego i skrytego

w trawie ostrzem do góry.

Ziibrówha, czynno ubrowania.

elaza, ostrze u puga.

ytnianha, soma ytnia po omóceniu.

ynióicka, wódka pdzona z yta.

yczka, tasiemka czerwona, krana, zawizywana na szyi u kobiet

i u baranlców.

Woania na domowe zwierzta.

Wabico Rzeczowniki powstae ztd Odganiajce

Gobie, dy-dy dyka, dysiuchna ^-dy, a-dy.

Kury, cip-cip-cip cipka, cipulka a-ssio, i-ssio.

dziu-dziu-dziu cipuchna

Gsi, pilu-pilu pilusia, -chna a-bula, S,-hula.

Psy, psi-psi (na mode) psina, -nka a-cucu, a-cucu.

natutu- natuna a-pójdziesz.

Koty, kyci-kyci-kycici a-psik, a-kota.

Owce, ba-ba-ba-baziu baska, baziucina a-ba
Kozy, koziu-kozin a-koziu

Steinie, maciu-maciucie (na mode) ^-ksyk, a-ksyk

mali-mali-mali (na stare) ^-ciu.

Kaczki, ta-ta-ta taka, -siucbna i\ ta.

Bydo, jao-jao (na jaoszki) 1 x •

\

byciu-byciu (na byczki) J

a-ciel.

Konie, ce-ce-cie cit ceka a-ce.

kierujc wolmi w prawo — kse

„ „ w lewo — e (od-se td-se = c)
hamujc je — by, by
popdzajc — ie-he

kierujc komi w prawo — ksobie

„ „ yf lewo — odsiebie, odsi; ahet, ahojt

powstrzymujc konie — tprrruu

poganiajc — wio, hetta.
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Sowa naladownicze.

BQc(n), brzdk(n6), buj(a6), bucli(n), cap(n), ciacli(a), cyk(a),
clirop(n), clilap(a), chap(a), clirzcp(a), chla8t(a), chrap
(n), drap(a), dzbk(n), dzinrg(iem), fik(nf), hop(n),
kiw(a), up(n), lap(a), mykfn), nia(h(a), prztyk(a),
kik(a), skrzyp(n), 8tuk(n), traf(i), trztyk(a, wyrzuca
szybko co rzadkiego np. lin).

--4Q;^#^£^-



SPIS WYRAZÓW

ZEBRANYCH WE WSI ARNOWCE NAD SKAWA

PRZEZ

JANA BIEL.

advuJcat, adwokat.

agzorta, mowa, któr ma ksidz nad grobem umarego.
ameri/kajsJci, amerykaski.
armuijd, harmonija, instrument muzyczny.

aSf a.

B.

balijd, naczynie zrobione z dg; jest dwojaka: 1) na trzech nogach

z krótkich dg suy do prania, 2) bez nóg z dugich dg do

kpania.

balafijd, baldachim.

bantopa, bantuje, bantovdw: zachowywa si niespokojnie, o pijaku,

który wiele haasuje, nikomu spokoju nie daje.

batlina v. bahva^ szczypa do owietlania mieszkania.

bazy e, bazy mu e cegoik, bazywo mu e: zachciewa si komu
czego.

bebeh, przezwisko, o czowieku, który ma wielki brzuch.

bejoro v. bewo, gboki dó w rzece przy brzegu.

bekaldr, g. s. bekaldfa: przezwisko czowieka paczliwego usposo-

bienia.

bretnal, g. s. bretndla: wielki gwód.

i

1
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hreimJca, p. przeimka.

burta, burtd, burtdw co: burzy np. dom stary.

c.

calisna, ciernisko owsiane.

capy, liwki zepsute bez pestek
; w gw. zeb. parchy, ogfirki.

cehfijk^ naczynie, w którera si daje je krowom lub trzyma si wod.
cedeco, rozmajte rzeczy.

celinder, cylinder (kapelusz).

cetyna v. cena, w gw. zeb. cecyna: szpilki z drzew lenych opade
na ziemi.

cee, ceyeje, scevdw, vycevdw: schn, o czowieku, który z cioroby
chudnie, sclinie.

cioo\ekóvy, ludzki np. cwovekove zye: ludzkie ycie.
cupel V. cypel, szczyt góry.

.
apa, apa, ape, apAw: zbija, strca owoc z drzewa kamieniem

ub kijem.

óeri, djabli, ki tam eri? = co tam za djabli?

erimicek, czowiek usposobienia smutnego.

elira, siekiera o szerokiem ostrzu; uywaj jej elove do obciosy-

wania drzewa budulcowego.

ciska, iskd, cisn^ iskdw, isnw: rzuci, rzuca.

mota, ciemno ; robi e mota, robi si ciemno.

dyscy, dyscy, zadyscywo e: pada dszcz.
doper, dopiero.

dostane, zostan.

doi, dosy.
drel, kawaek drutu do przepychania fajki zawieszony u gakorka.
dudward jewka, dziurawa, wyprucliniaa joda.

dusi, dusi go, duiwo go: o mocnym kaszlu.

duojaki, podwójny.

dimrany, p. kurany.
V dyrddka leóe, biec szybko.

D.

dehe, dziegie.

defcna, dziewczyna.

duhas, dziub.

F.

fawesny, chory, ma fawesno nog: chory na nog.
ferecyna, papro.
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fosyy deski.

fsa, wesz.

fajsJci, wiejski.

gaco^er, nietopierz.

gaJcorekf woreczek na tytuó z maclierzyny.

gojdany, kajdany.

gas, g. s. gasu, nafta.

gatonek (gattung) gatunek.

gazda, gospodarz.

gdova, wdowa.
gdoYec, wdowiec.

geldtka, dzieecka na maso kwartowa lub dwukwartowa.
gizddh, gizdary, 1) niechluja, 2) ochlapany botem.
goac, p. ciga.
gorc okropny, wielkie gorco.
gtoadek, wadek.
gicofdcyna, strzyne ziele.

gróhdf, g. s. grobafa, gróbarz.

grajcar, g. s. grajcara, krajcar.

gródsd, ogrodzenie pola przed bydem, aby nie robio szkody; rodzaj

potu.

grapa, góra przykra.

gromka szczyt góry.

gruba, piwnica.

gvarny, o czowieku, który lubi kadym mówi, rozmowny.

^Qsc, gsce, laski (waldchen).

H.

habryka, tytu.

hatuun, aun.

hdm V. pes, narzdzie do hamowania wozów.

kdjny, adny.

haok, tam, wskazujc.
harbata, herbata.

harce harcy mu f perah, harcdw; on sko harcy, o ludziach którzy

choruj na piersi i przy oddychaniu wydaj ze siebie chrapliwy

gos, take o ludziach zdrowych, jeeli podczas spania wydaj
ze siebie jednostajny chrapliwy gos.

harny: 1) dumny, 2) obraliwy.

hdrka, plu flegm.

hdrki, (pi. tant.), flegma wypluta.

heura, przezwisko, o czowieku leniwym.

i
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herep, harap.
• Jiercsf, g. 8. herestu: arost.

klapn, uderzy.

Jioms, djabe; horasta^ ty zjad = zjaile. ty djabla (przeklestwo).

ho^nt, ho-mto.

hrape, lirapi, lirapdw: podczas spania wydawa ze siebie ustawicznie

jednostajny gos.

hypka, szkoda, zrobi hypke, wyrzdzi szkod.
hytko, prdko.

J.

jamhona, anabona.

jarla, ovca, niekotna owca przeszoroczna.

jondrny, wesoy.
jimenfdr, g. s. jimentdfa, inwentarz.

jisha, kogo I. ebe, pciy, wszy i gnidy zabija.

juri/k, jerzyk (ptak), (cypselus).

jusi, ju.

K.

kady, gdzie.

kdd, wielka beczka. na kapust.

kahla, kacheln.

kajdoh, przezwisko, o czowieku, który ma duy brzucli.

kajdn, kaftan.

kany, gdzie.

karmelka, kamizelka.

kanow, armata.

kapinogi, (pi. tant.), polna róa, (rosa canina).

karpytki, skarpetki.

kara, g. s. kary, koa u wozu przednie lub tylne.

kdmica, ambona.

kjdek, kjdycek, troch
;
po kjdycku, po trochu.

konscek, troch.

kielusek, kieliszek.

kieiuza, lizga po lodzie, o koniu.

kiernel, kelner.

kfardy, twardy.

kfaicdrka, szczaw (rumex).

kiesce, (pi. tant.) obcgi.

klanirova, reklamowa (wyraz prawniczy).

klajikany, drobne rzeczy.

klepisko, podoga gliniana w domu lub w stodole.

kliec, p. ulinal.

Sprawozd. Komis jzyk. T. IV. 48
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kndp, g. s. kndpa, tkacz.

Tcolmt, kogut.

holem, cholera.

Tionfederdk, g. s. konfelerdka, konfederat.

koifdw, g. s. koifawa, konowa.
konklus, koklusz.

konnata i komnata, komora.

kontrak pi. nom. kontraki, kontrakt.

kopi/ca, czonek wstydliwy u samic zwierzcych.

koompka, poziomka (fragaria vesca).

ktomindw, g. s. kroiindwa, krymina.

kruhe, rolina.

kriisu, krza.
knclicek, okrge naczynie toczone, suy do przeciowywania masa.
kryjda, kreda.

krypec v. kyrpec, ciodak góralski.

kfelica, chrzcielnica.

krykopa, przekopa.

krypoa, kaszel. *

kryto, winien.

kubek, p. kielusek.

kuaphd, niewieci czonek wstydliwy

kurany, 1) lubicy taniec, 2) o dziewczynie, która lubi chopców. ^

kur, kogut. 1

kura, ch, apetyt; nie raa kurau napi e, nie ma ochoty napi si.
\

kurdupe, may czowiek.

kurtanek, kurdybanek (glechoma hederacea).
,

kurika: 1) wydawa glos kuvik waciwy sowom, o sowie; 2) o lu-

dziach, pobiedowa, dozna biedy przez jaki czas.

L.

lenddk, g. s. lendaka: maa oseka, suy do ostrzenia kosy.

lepsi, lepiej.

lodoyec, gwód w wielk czapk do przybijania podków koniom w zi-

mie, aby si nie lizgay po lodzie.

ln, len (Linum usitatissimum).

luto, lito, al.

luna kobieta, nie ciarna.

W().

ioadek, luadu, wadek, wadu.
wdpeli? prdkoli?

wyce, nic nie robi.
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M.

mar, matka.

mali, gmach.

maronna, marynn, imi wasne zgrubiae do Maryjamia (z Maryja-
Anna).

matereus, notariusz.

mlac, mlecz (eupliorbia).

mocyclwo v. mocydlisko, may stawelc przy domu, gdzie si len moczy.
mranica, mazgajowaty, przezwisko.

mrek, raaly chopak, przezwisko.

mroyec, mrówka (wielka i mata), formica.

tmiuaJca, mokra ka.
murco, powalany.

myteU motyl.

M'.

marha, naczynie do mierzenia zboa.
mitosi e, coire.

N.

nadajc e, nadaje e: 1) pyszni si czem, 2) grymasi.
nasJci, nasz; jacy naski lud by w f kalvaryji.

nastajc, zblia si; uoliad nastaje, zblia si.

ecJcorona^ Lanckorona.

edopdw, leniwy.

cha, nie rusza czego, zostawi w spokoju.

ehdj V03u, nie ruszaj wozu.

ipe, ipi: o czowieku, który siedzi nic nie robic, prónujc.
iiwaó, woraitowa.

0.

uobee, pewna ilo domów zbudowanych na gruncie, który niegdy nale-

a do jednego gospodarza, a póniej rozdrobni si na mae gospo-

darstwa, uobee zawsze nazywa si od pierwotnego gospodarza na

caym gruncie. Np. uobee, na którem mieszkaj dwie rodziny

i maj dwa osobne gospodarstwa, Stopowie i Woni, nazywa si
„Godówk" od pierwszego gospodarza zwanego Godem, a po-

siadajcego niegdy wszystkie te grunta, jako jedno gospodar-

stwo, na których teraz s dwa gospodarstwa. Caa wie skada
si z uobe, zwanych inaczej „zarobkami".

uobocka e, dobrze sobie poje.
uoepha, 1) wizka somy, 2) wizka gruszek, wini, trzeni, liwek,

w ogóle owoców.
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uohrdvn zómki, wykrawa ze ziemniaków pojedyncze oczka do sa-

dzenia.

\\oJdusa, przecierado z grubego pótna.

iiopflscA-, szeroki pas skórzany, nosi si w nim pienidze.

uopdlecc, opalony od soca.
uoptryt, abtritt.

uos'o?», om.
uoih, narzdzie do strugania gontów.

uoyha, votiva.

\LOzdyscy e, uozdyscywo e: jeeli duszy czas przez kilka dni deszcz

pada ustawicznie.

pagac, pajac.

pahoweJc, parobek.

pazdrary, aroczny.
pasternd krova: krowa, która wszystko jó.

pdpes, papie, g. s. papeza.

pJc'e»i, ihem, cicho.

ponsyja, pensyja.

pconóg, pszczonog. ^
pcotoa, pszczoa, 9
pha, pcha.

kufa pisda, chrosta na rce lub na jakiejkolwiek czci ciaa ludz-

kiego, która nigdy nie ginie.

plevdn g. 8. plev4na, pleban.

plevaijd, pleban ija.

podlielina^ podbia.

poderyvova, podejrzywa.
podwy, brzydki.

podróny, podróny.
poJcró cego : z powodu czego.

polcfyJca, polityka.

potcogo, o górze, której boki s lekko pochylone, nie spadziste.

poJcond, dopóki.

porusova, porusza.

poromny, porzdny.
poacJca, posadzka.

posfa, wsypka na pierzyn.

postfdio, darcie w jakiej czci ciaa ludzkiego,

pomehovisko, pomiewisko.
potyrpa, 1) pobi kogo, 2) porusza co.

povazova, powaa.
poartova6, poartowa.
póJcil, dopóki.

pówmistr, burmistrz.
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praga, potrzeba; praga mi tego bywo? potrzelm mi tcgct l>ylo?

preclci, daleko.

premarjijd, primaria, pierwsza msza \v. w niedziel.

premie;/jci: 1) pierwsza msza, któr wieo wywitcotiy ksidz odpra-

wia w swojej parafii, 2) uczt.a, któr wydaje przy tej sposob-

noci swoim znajomym i krewnym.
proeasyjd (processio) procesyja.

promni/, przedni, wyborny,

po próznu ede: siedzie prónujc.
próaey, prónowa.
po prónicy, nadaremnie.

prebncoraó, verb. fren. do prebAcy, darowa.
predsobek, kawaek materyi wprawiony (wstawiony) z przodu do spó-

dnicy w miejscu, gdzie jest zapaska dla oszczdzenia nia mate-

ryi, z której jest spódnica. Zwykle predsobek bywa z grubego

pótna.

presJcocnd, to samo, co preimka.
pretacek, rzeszutko.

prezva, przezwisko.

pfeimka, kobieta, która miaa nielubne dziecko.

pryctipkova6, uderza nogami o ziemi, tupa.
pucizna, kpa drzew w uprawnem polu.

pyta na wesele, prosi na wesele.

rbanica, g. z. rbalica ; siekiera majca podune ostrze, suy do

rbania drzewa.

rm, rum.

refernd, g. s. referndta, reformat.

ruby, gruby.

rynecka, naczynie gliniane z rczk, suy do topienia omasty; jeeli

ma nogi, to si nazywa koówkem.

t.

ryya, womitowa.

s.

saleó, sdle, szale, szaleje.

scypac g. s. scypaca, nazwa czowieka, który lubi innych szczypa.

sfdk, g. s. sfdka, m siostry.

sfary e, kóci si.

skaioa, kamie.
skale, kupa kamieni.

skoblica, narzdzie do wystrngiwania wntrza naczy; jest to nó zwi-

nity w kóko z trzonkiem prostopadym do krawdzi.



382

sJcidaó e, spa, jo niegu. j
sTcflny, zrzdny.
shryzdl v. skryzala, kamie gadki a cienki.

skryzdicha, to samo, co

shrsyzdl, tylko mniejszycii rozmiarów.

swuh a ica, k o n fesyj o n al.

smardz, rodzaj grzyba jadalnego.

smay, bielizna.

smtyr, cmentarz.

smotry, zbiera.

sviova, sowa.

spai e, zrobi si panem, jeeli syn chopa zostawszy jakim urzd-

nikiem, wstydzi si potem ludu.

spohró tego, z powodu tego.

spfycny, kótliwy.

stóg, bróg.

stoh^ ródo.
stolicka, awka.
strna, stryjna.

strng, narzdzie do fugowania gtów.
su, la; nasujze mleka na misk.
sum, wicier.

surgut, surdut.

syr, ser.

sytko, wszystko.

.
ciga, czowiek, który lubi goni za kobietami,

do ela, dotychczas.

farny, adny.

fonek, wito.
ldga, myto.

leVedny, leb'ediie, atwy, atwo.

luzem, na poprze.

na, nie.
arhelka, pi. tarheJki vel trahecle, zapaka.

tander, chorgiew (sztandar).

telmah, koodziej.

trdf, g. s. trdfu, kara pienina; poda kogo na traf, zaskary ko-

go, eby dosta kar pienin.
fetnica, izba.

T.

akoeko, tak samo.

tamtorocny^ przeszoroczny.

tarasie, duo niepotrzebnie mówi.
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ttuyac, ten co zby rwie (cyrulik).

tdclio, okrga deszczulka z dziurkaini, umieszczona na jcdncm kocu
toporki.

lcac, to samo co knap.

toporka, laska do ranlniczki.

toporek p. cielica.

tragdr, g. s. tragdra, belka na której spoczywa powaa.
tronek, trunek.

trefonkiem, przypadkiena.

truhova e, martwi si.

tniyioa v. trumna, trumna.

trupara, kostnica.

truhewka, okrgy kamie do tuczenia soli.

trypki fdroue v. tarki, owoc dzikiej liwy.
trypki jaicofcore, owoc jaowca.

twóka (lóka) gromada ludzi przy niwie z muzyk.
iypoli, le robi; typoluw n soluw.

U.

uboc, miejsce na pochyoci góry, gdzie wycito las; na ubocy pae
e bydwo.

ttherski., wgierski.

ulindl, g. s. ulinala, gwód do przybijania podków koniom, hufnagel.

ulica, droga w polu, któr si bydo na pastwisko eni.
ukontentowa kogo, ugoci kogo.

unacy, unacy, unacyw; o czowieku, którego widzimy, e co robi, ale

nie wiemy, co robi; cós un tam tak unacy?

untdr, g. s. untara, otarz.'

V.

vadi -e, kóci si.

valny, o czowieku który dobrze wyglda.
oangelijd i vanveUjd, (evangelio).

\aer, wiatr.

vereda, brzydki czowiek, przezwisko.

verh, wierzcli.

vikaryjka, mieszkanie ksidza wikarego.

vitka, sprzczka.

voa, paclin.
z vóli tego, z powodu tego.

vresce, wrzeszcze, gono paka o maych dzieciach.

vydaja e, wydawa si.

vyfcusonek, wypoczynek po pracy.

vykopyrn, przewróci.

vymitova, womitowa.
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Z.

gaohej e, obej si.

gabe uoko, niezapominajka.

zahy, pozosta gdzie odczywszy si od towarzystwa.

zdgivóvek, pi. nom. zagwófki, poduszka.

zaJcop, kamie graniczny w miedzy.

zdkrystyjd, zakrystyja.

zumdrfiico go, omdla.

zapamovu, zapomina; e zapamtuj, nie zapominaj.

zdpaica, zapaska, fartuch.

zapsoi e, zapsouwo e; jeeli po pogodzie pada deszcz przez du-
szy czas.

zarobek, fo samo, co uobee.
zduale. lekkie pochylenie gruntu.

pod zdpa, pod zapa.

zepfautki, demn. do zeprzany.

zegnoji e, spoci si, zezgnojuw e, spoci si.

zdatny, adny, dobry, ksztatny, np. kieby vsy zdatne rosy, tobych

jih e goluw.

zmurca e czem, powala si czem.
zmyny, roztropny, rozumny.

do znaku co zrobi, zrobi co zupenie cakiem; koh4m e defcyno

ale e do znaku (niezupenie).

znotu, znów.

zweradwo, lustro.

ztdla e lub kogo, povala.

Z.

ander, andarm.
artova, artowa.
elazico, elazo.

radwo, lustro.
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